
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA I KWARTAŁ 2018 r. 

MIEJSCOWOŚĆ :PIASKOWA nr 8, 9, 11, 12; SZKOLNA nr 2, 2A, 4, 4A, 4B, 4C, św. JANA nr 4A, 4B ;PARKOWA nr 1, 2, 3, 5, 8, 10;
KOŚCIELNA nr 1A, 1B, 2, 12A, 13, 16, 17; 3-go MAJA nr 8; OGRODOWA nr 75; PLAC WOLNOŚCI nr 9, 17; ŁÓDZKA nr 21,
27; J.PONIATOWSKIEGO nr 2, 2A; SZAŁE ul. KALISKA nr 92, JÓZEFÓW nr 12A.
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1. Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki z wysegregowanymi surowcami powinny być wystawione przed
nieruchomość na drogę/chodnik do godz. 7:00 w dniu planowanego odbioru.
2.  Niezgłoszenie  reklamacji  bezpośrednio  od  firmy Jartex  do  godz.  12:00  następnego dnia  roboczego po
planowanym odbiorze oznacza wywiązania się firmy komunalnej z realizacji usługi.
ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH I POROZBIÓRKOWYCH
Odpady  budowlane  i  porozbiórkowe  inne  niż  niebezpieczne,  powstałe  w  wyniku  prowadzenia  robót
budowlanych  we  własnym  zakresie,  nie  wymagające  pozwolenia  na  budowę,  ani  zgłoszenia  zamiaru
prowadzenia  tych  robót  do  właściwego  organu  administracji,  odbierane  będą  w  ilości  max.  do
50 kg/nieruchomość po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela lub administratora nieruchomości do firmy.
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROŚMIECI:
Zbiórka w/w odpadów planowana jest na miesiąc marzec. Chęć oddania odpadów należy zgłosić bezpośrednio
do firmy Jartex  -  w nieprzekraczalnym terminie  do 2marca 2018 roku.  Harmonogram zbiórki  odpadów
będzie rozpowszechniony poprzez stronę internetową www.opatowek.pl, kurendy, oraz system powiadamiania
SMS.
TERMINY OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opłatę należy uiszczać na rzecz  Gminy Opatówek,  bez dodatkowego wezwania. Stawki opłaty nie uległy
zmianie w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą: w przypadku segregacji 7,00 zł/os/m-c, lub 11,00 zł./os/m-c
Opłaty można dokonać w kasie urzędu bądź na poniższe konto bankowe Gminy:
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Opatówek. Nr konta 43 8404 0006 2004 0014 4964 0001
termin płatności za III kwartał 2017 roku - do 31 Sierpnia 2017 roku,
termin płatności za IV kwartał 2017 roku - do 30 Listopada 2017 roku.
KONTAKT do Firmy Jartex w przypadku zgłoszeń reklamacji bądź innych spraw związanych z odbiorem:  
Telefon/Fax  : 62 762 37 01, 62 762 37 08, kom. 602 38 23 38, adres e-mail: opatowekjartex@op.pl


