
JARTEX-POPRAWNY HARMONOGRAM
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 01.09.2020-31.12.2020 R.

GMINA CEKÓW-KOLONIA

MIEJSCOWOŚĆ:  KOSMÓW, KOSMÓW KOL., MALCÓWKA, PRZEDZEŃ, PLEWNIA, PODZBORÓW, SZADEK

WRZESIEŃ PAŻDZIERNIK

odpady zmieszane 28.09.2020 odpady zmieszane 26.10.2020

odpady selektywne  - worki 7.09.2020 odpady selektywne - worki 5.10.2020

popiół 28.09.2020 popiół 26.10.2020

Odpady  biodegradowalne 21.09.2020 Odpady  biodegradowalne 19.10.2020

  

LISTOPAD GRUDZIEŃ

odpady zmieszane 23.11.2020 odpady zmieszane 28.12.2020

odpady selektywne  - worki 2.11.2020 odpady selektywne - worki 7.12.2020

popiół 23.11.2020 popiół 28.12.2020

Odpady  biodegradowalne 16.11.2020 Odpady  biodegradowalne 21.12.2020

 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE - (sprzęt RTV, AGD, meble, dywany, itp.) można dostarczać  do PSZOK w
miejscowości Ceków-Kolonia (przy oczyszczalni ścieków) czynny w soboty o godz. 8:00-12:00
W czasie opadów atmosferycznych gabaryty m.in. wersalki, dywany, wykładziny itp. należy zabezpieczyć folią.

ODPADY BUDOWLANE I  ROZBIÓRKOWE  (max do 300kg) można dostarczać   do PSZOK w miejscowości  Ceków-
Kolonia (przy oczyszczalni ścieków) czynny w soboty o godz. 8:00-12:00

ODBIÓR  POPIOŁU  Odbiór  odbierany  będzie  raz  w  miesiącu  przez  cały  rok.  Pojemnik  na  popiół  służy  wyłącznie  do
gromadzenia popiołu. W przypadku zanieczyszczenia frakcjami innych odpadów, pojemnik nie zostanie opróżniony.

UWAGI DO HARMONOGRAMU
1. Pojemniki na odpady oraz worki winne być wystawione przed nieruchomość do godz. 7°° w dniu planowanego odbioru.
2 Niezgłoszenie reklamacji do godz.12°° następnego dnia po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się firmy komunalnej

z realizacji usługi. Reklamację proszę zgłaszać na nr telefonu 62 762 37 01,  602 38 23 38
3. Telefony kontaktowe : 62 762 37 01 , 602 38 23 38- F.U.H Jartex. 627631012 Urzad Gminy Ceków

W związku z licznymi sygnałami  dotyczącymi niepraidłowego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
przez właścicieli nieruchomości, na terenie Gminy Ceków - Kolonia przeprowadzane są  kontrole prawidłowej segregacji
odpadów. 
Na podstawie art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r.
poz.2010 ze zm.) przypominamy  o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z podanym poniżej
schematem.  W  przypadku  niedopełnienia  przez  właściciela  nieruchomości  obowiązku  segregacji  odpadów  zostanie
wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Gminie
Ceków – Kolonia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów kwota  wynosi dwukrotność stawki 
podstawowej czyli 34 złote od osoby


