
HARMONOGRAM  Miasto Kalisz odbioru odpadów na rok 2023 r.
Kalisz ulice;Augustyna Kordeckiego, Azaliowa, Braci Gillerów, Chłodna, Częstochowska nr. 122,123,123a,124,126,126A,129,130,131,133,137,140A,154,156,

177-179,181, 183, 187, 187a, 191,193,197,201,202,203,210,213,223,225,227, Elektryczna, Gwiaździsta, Karola Malaperta, Koralowa , Krzywa ,Ks. Józefa Sieradzana , Księżnej Jolanty, Kubusia Puchatka, Polna,
Południowa , Tęczowa, Wał Piastowski 114,114a,124/1,124/2,128, Wielka, Władysława Rusińskiego, Wojciecha Brudzewa, Zdrojowa, Zielona.

styczeń luty marzec

odpady zmieszane 3, 17, 31 odpady zmieszane 14, 28 odpady zmieszane 14, 28

odpady selektywne  - worki
plastik i papier 2 odpady selektywne  - worki

plastik i papier 6 odpady selektywne  - worki
plastik i papier 6

odpady selektywne-szkło pojemnik 4 odpady selektywne-szkło pojemnik 1 odpady selektywne-szkło pojemnik 1

odpady biodegradowalne 2 , 16, 30 odpady biodegradowalne 13, 27 odpady biodegradowalne 13, 27

Popiół i żużel z palenisk domowych
pojemnik 9 , 23 Popiół i żużel z palenisk

domowych pojemnik 6, 20 Popiół i żużel z palenisk domowych
pojemnik 6, 20

kwiecień maj czerwiec

odpady zmieszane 11, 25 odpady zmieszane 9, 23 odpady zmieszane 6, 20

odpady selektywne  - worki
plastik i papier 3 odpady selektywne  - worki

plastik i papier 4 odpady selektywne  - worki
plastik i papier 5

odpady selektywne-szkło pojemnik 5 odpady selektywne-szkło
pojemnik 5 odpady selektywne-szkło pojemnik 7

odpady biodegradowalne 3, 7 ,17, 24 odpady biodegradowalne 2, 8, 15, 22, 29 odpady biodegradowalne 5, 12, 19, 26

Popiół i żużel z palenisk domowych
pojemnik 3, 17 Popiół i żużel z palenisk

domowych pojemnik - Popiół i żużel z palenisk domowych
pojemnik -

W ramach pobranej opłaty odbiór odpadów przeprowadzony zostanie w podanych terminach wg poniższych zasad:
*ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH- (skoszona trawa, rośliny, rozdrobnione gałęzie, roślinne odpady kuchenne itp. wrzucane luzem bez dodatkowych opakowań.) Odbiór odpadów biodegradowalnych realizowany będzie
zgodnie z harmonogramem wyłącznie z pojemników.
*POPIÓŁ-WYWÓZ POPIOŁU OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA (POZA SEZONEM GRZEWCZYM ) odbywa się 1x w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym bezpośrednim do  FUH Jartex pod nr telefonu 627623701 lub na e-mail : jartex@op.pl. Od listopada do kwietnia odbiór popiołu wg  harmonogramu.
*ODBIÓR CHOINEK-  W dniu 10.01.2023 oraz 22.02.2023 odbędzie się odbiór świątecznych (żywych) choinek po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
bezpośrednim do  FUH Jartex pod nr telefonu 627623701 lub na e-mail : jartex@op.pl
UWAGI DO HARMONOGRAMU
-Reklamacje dotyczące usługi należy zgłaszać pod nr telefonu 62 762 37 01 do firmy FUH Jartex. Niezgłoszenie reklamacji do godz. 12:00 następnego dnia
po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się firmy FUH Jartex z realizacji usługi.
-Pojemniki oraz worki z posegregowanymi surowcami winny być wystawione w dniu odbioru przed nieruchomość do godziny 7:00
-Zapotrzebowanie na pojemniki na popiół należy zgłaszać pod nr. telefonu do Urzędu Miasta Kalisza pod nr telefonu 62 504 97 66.
Do czasu dostarczenia pojemnika, popiół należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
Odpady budowlane, poremontowe,  zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny
Wskazane odpady należy dostarczyć we własnym zakresie w dniach i godzinach funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Piwonickiej 6 w Kaliszu.
Zachęcamy do pobrania darmowej aplikacji Eco Harmonogram - więcej informacji na stronie www.ecoharmonogram.pl.
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HARMONOGRAM Miasto Kalisz  odbioru odpadów na rok 2023 r.
Kalisz ulice: Augustyna Kordeckiego, Azaliowa, Braci Gillerów, Chłodna, Częstochowska nr. 122,123,124,126,126A,129,130,131,133,137,140A,154,156,

177-179,181,187,191,193,197,201,202,203,210,213,223,225,227, Elektryczna, Gwiaździsta, Karola Malaperta, Koralowa , Krzywa ,Ks. Józefa Sieradzana , Księżnej Jolanty, Kubusia Puchatka, Polna,
Południowa,  Tęczowa, Wał Piastowski 114,114a,124/1,124/2,128 , Wielka, Władysława Rusińskiego, Wojciecha Brudzewa, Zdrojowa, Zielona.

lipiec sierpień wrzesień

odpady zmieszane 4, 18 odpady zmieszane 1, 16, 29 odpady zmieszane 12, 26
odpady selektywne  - worki
plastik i papier 3 odpady selektywne  - worki

plastik i papier 7 odpady selektywne  - worki
plastik i papier 4

odpady selektywne-szkło pojemnik 5 odpady selektywne-szkło pojemnik 2 odpady selektywne-szkło pojemnik 6
odpady biodegradowalne 3, 10, 17, 24, 31 odpady biodegradowalne 7, 14, 21 ,28 odpady biodegradowalne 4, 11, 18, 25
Popiół i żużel z palenisk domowych
pojemnik - Popiół i żużel z palenisk domowych

pojemnik - Popiół i żużel z palenisk domowych
pojemnik -

październik listopad grudzień

odpady zmieszane 10, 24 odpady zmieszane 7, 21 odpady zmieszane 5, 19
odpady selektywne  - worki
plastik i papier 2 odpady selektywne  - worki

plastik i papier 6 odpady selektywne  - worki
plastik i papier 4

odpady selektywne-szkło pojemnik 4 odpady selektywne-szkło pojemnik 2 odpady selektywne-szkło pojemnik 6
odpady biodegradowalne 2, 9, 16, 23,

30
odpady biodegradowalne 6, 13, 20, 27 odpady biodegradowalne 4 ,18

Popiół i żużel z palenisk domowych
pojemnik - Popiół i żużel z palenisk domowych

pojemnik 13, 27 Popiół i żużel z palenisk domowych
pojemnik 11, 27

W ramach pobranej opłaty odbiór odpadów przeprowadzony zostanie w podanych terminach wg poniższych zasad:
*ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH- (skoszona trawa, rośliny, rozdrobnione gałęzie, roślinne odpady kuchenne itp. wrzucane luzem bez dodatkowych opakowań.) Odbiór odpadów biodegradowalnych realizowany będzie
zgodnie z harmonogramem wyłącznie z pojemników.
*POPIÓŁ-WYWÓZ POPIOŁU OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA (POZA SEZONEM GRZEWCZYM ) odbywa się 1x w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym bezpośrednim do  FUH Jartex pod nr telefonu 627623701 lub na e-mail : jartex@op.pl. Od listopada do kwietnia odbiór popiołu wg  harmonogramu.
*ODBIÓR CHOINEK-  W dniu 10.01.2023 oraz 22.02.2023 odbędzie się odbiór świątecznych (żywych) choinek po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
bezpośrednim do  FUH Jartex pod nr telefonu 627623701 lub na e-mail : jartex@op.pl
UWAGI DO HARMONOGRAMU
-Reklamacje dotyczące usługi należy zgłaszać pod nr telefonu 62 762 37 01 do firmy FUH Jartex. Niezgłoszenie reklamacji do godz. 12:00 następnego dnia
po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się firmy FUH Jartex z realizacji usługi.
-Pojemniki oraz worki z posegregowanymi surowcami winny być wystawione w dniu odbioru przed nieruchomość do godziny 7:00
-Zapotrzebowanie na pojemniki na popiół należy zgłaszać pod nr. telefonu do Urzędu Miasta Kalisza pod nr telefonu 62 504 97 66.
Do czasu dostarczenia pojemnika, popiół należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
Odpady budowlane, poremontowe,  zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny
Wskazane odpady należy dostarczyć we własnym zakresie w dniach i godzinach funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Piwonickiej 6 w Kaliszu.
Zachęcamy do pobrania darmowej aplikacji Eco Harmonogram - więcej informacji na stronie www.ecoharmonogram.pl.
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