Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Górzyca od 01.09.2018r. do 31.12.2018r.
Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godziny 6:00. Pojemniki i worki nie wystawione nie będą
odbierane w innym terminie !
Odpady wielkogabarytowe winny być zgłaszane telefonicznie NAJPÓŹNIEJ do godz. 13:00 przed dniem wywozu do Urzędu
Gminy w Górzycy.

Górzyca ul: Kostrzyńska, Odrzańska, Ogrodowa, Narutowicza, Parkowa, 1 Maja, Reja, Osiedle Kwiatowe, Lipowa
Rodzaj odpadu
Zmieszane
Selektywne
Bioodpady

Dzień wywozu
Wtorek
Poniedziałek
Piątek

Wrzesień
11,25
10
7,14,21,28

Październik
9,23
8
5,12,19,26

Listopad
6,20
12
2,9,16,23,30

Grudzień
4,18
10
7,14,21,
29(sobota)
Gabaryty
Wtorek
4
2
6
4
PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) znajduje się w Górzycy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ul. 1
Maja 12/4 i otwarty jest: poniedziałek godz. 9:00 – 16:00, wtorek, piątek godz. 9:00 – 17:00, środa, czwartek godz. 9:00 – 15:30,
sobota godz. 10 – 14, do którego można przywieźć i oddać wysegregowane odpady:
-Odpady wielkogabarytowe (stare meble)
- Odpady remontowo – budowlane, pochodzące z drobnych pracy nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru
budowy lub zgłoszenia wykonywania robót
-Opony
-Odpady zielone
-Przeterminowane leki, chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe
- Zużyte baterie i akumulatory
-Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD)
-Tekstylia, w tym ubrania
-Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych gospodarstwach
-Tworzywa sztuczne (poza odpadami z tzw. Samochodówki), metale i opakowania wielomateriałowe
-Szkło, papier
Za przekazanie odpadów mieszkaniec gminy Górzyca nie ponosi dodatkowych opłat.
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