
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości N
POZNAŃ, DROGA DĘBIŃSKA 14 na 2021 r.
SEKTOR: VII

Daty odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

Miesiąc Zmieszane odpady
komunalne Papier Metale i tworzywa

sztuczne Szkło Bioodpady Bioodpady - Drzewka
świąteczne Odpady wystawkowe Mycie pojemników

STYCZEŃ 5,19 12,26 11,25 13

LUTY 2,16 9,23 8,22 10

MARZEC 2,16,30 9,23 8,22 10,24

KWIECIEŃ 13,27 7,20 6,19 8,21

MAJ 11,18,25 5,18 4,17,31 6,19 24

CZERWIEC 1,8,15,22,29 1,15,29 14,28 2,16,30 7,21

LIPIEC 6,13,20,27 13,27 12,26 14,28 5,19

SIERPIEŃ 3,10,17,24,31 10,24 9,23 11,25 2,16,30

WRZESIEŃ 7,14,21,28 7,21 6,20 8,22 13,27

PAŹDZIERNIK 5,12,19,26 5,19 4,18 6,20 11,25

LISTOPAD 3,9,16,23,30 3,16,30 2,15,29 4,17 8,22

GRUDZIEN 7,14,21,28 14,28 13,27 1,15,29 6,20

Uwaga!

1)  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny, zgodnie z zasadami Regulaminu. W przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów Wykonawca zgłasza naruszenie do ZM GOAP, a sposób
postępowania wskazano w procedurach wskazanych w Harmonogramie.
2)  Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych odbywa się we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00
oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów.
3)  Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów (MGO) przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano.
Obowiązek wystawienia pojemników nie dotyczy właścicieli nieruchomości, których MGO zlokalizowane jest przy granicy administracyjnej działki ze swobodnym dostępem od strony ulicy lub chodnika.
4)  Na terenie nieruchomości zamieszkanych ZM GOAP realizuje bezpłatny odbiór Odpadów wystawkowych do których zaliczamy: meble i inne odpady wielkogabarytowe; opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Odbiór będzie odbywał się w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie Odpadów wystawkowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie
dotyczy to przypadków, gdy Odpady wystawkowe gromadzone są w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.
5)  Na terenie ZM GOAP funkcjonują Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do których można przekazywać odpady komunalne, np. odpady wystawkowe, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko
niezanieczyszczone frakcje gruzu), bioodpady, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji nt. lokalizacji punktów, zasadach ich działania oraz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych znajdują się na stronie www.goap.org.pl.
6)  Na terenie ZM GOAP funkcjonują również Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) do których właściciele nieruchomości zamieszkanych mogą bezpłatnie oddawać wybrane rodzaje odpadów komunalnych.
7)  Mycie pojemników dostarczanych przez ZM GOAP będzie realizowane raz w roku kalendarzowym we wskazanym miesiącu, w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę (termin będzie odpowiadał odbiorowi pojemnika odpowiedniego rodzaju odpadów
komunalnych).
8)  Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie www.goap.org.pl.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że: Administratorem danych
osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego zamieszczonego na pojazdach odbierających odpady komunalne na terenie Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej jest Państwa lokalna firma świadcząca te usługi. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest monitorowanie odbioru i transportu
odpadów komunalnych, które ma służyć poprawieniu jakości i weryfikacji świadczonych usług. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i nie ma na celu naruszenia prywatności, praw lub wolności osób fizycznych zarejestrowanych podczas świadczenia usług; Zapisy z monitoringu będą
przechowywane przez administratora przez okres do 90 dni; Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania; Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 61 624 22 22 lub pod adresem mailowym: bok@goap.org.pl



PROCEDURY ZM GOAP – NIESELEKTYWNE GROMADZENIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

NARUSZENIE PROCEDURY PRAWIDŁOWEGO SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – POMARAŃCZOWA NAKLEJKA
Wykonawca odbierający odpady komunalne może stwierdzić naruszenie procedury prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych oraz przykleić na pojemniku/worku
pomarańczową naklejkę, w przypadku, gdy:

w pojemniku przeznaczonym na Odpady zmieszane zostały umieszczone: Odpady wystawkowe, odpady poprodukcyjne, części samochodowe, gruz, odpady poremontowe, rozbiórkowe
oraz inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych,
w pojemniku/worku przeznaczonym na Odpady zbierane selektywnie zostały umieszczone Odpady wystawkowe, poprodukcyjne, części samochodowe, gruz, odpady poremontowe,
rozbiórkowe oraz inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych,
w pojemniku przeznaczonym na Bioodpady zostały umieszczone Odpady wystawkowe, odpady poprodukcyjne, części samochodowe, gruz, odpady poremontowe, rozbiórkowe, inne
odpady niestanowiące odpadów komunalnych oraz odpady, które powinny być umieszczane w pojemniku na Odpady zmieszane.

UWAGA !!!
Naruszenie - zbiórka odpadów niezgodna z prawem.

Odbiorca odpadów komunalnych stwierdził naruszenie zasad 
gromadzenia odpadów. W tym pojemniku / worku znajdują się odpady niepodlegające

odbiorowi.

Data naruszenia (.....................)

informację o naruszeniu przekazano do ZM GOAP.
Odpady z tego pojemnika / worka zostaną odebrane po usunięciu odpadów

niepodlegających odbiorowi.

Segreguj odpady komunalne zgodnie z zasadami
obowiązujacymi na terenie ZM GOAP

Naklejka oznacza nieodebranie odpadów przez Wykonawcę do czasu ich dosegregowania przez Właściciela nieruchomości oraz poinformowanie ZM GOAP o naruszeniu. Dopiero po prawidłowym posegregowaniu odpady zostaną odebrane w
kolejnym terminie odbioru, zgodnie z harmonogramem.

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ŻÓŁTA, ZIELONA, CZERWONA NAKLEJKA
Wykonawca odbierający odpady komunalne może stwierdzić niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przykleić na pojemniku/worku żółtą
naklejkę, w przypadku gdy:

w pojemniku/worku na Metale i tworzywa sztuczne znalazły się Odpady zmieszane, Bioodpady, Papier, Szkło,
w pojemniku/worku na Szkło znalazły się Odpady zmieszane, Bioodpady, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe, Papier,
w pojemniku/worku na Papier znalazły się Odpady zmieszane, Bioodpady, Tworzywa sztuczne, Metale, Opakowania wielomateriałowe, Szkło,
w pojemniku przeznaczonym na Bioodpady znalazły się Odpady zmieszane, Papier, Tworzywa sztuczne, Metale, Opakowania wielomateriałowe, Szkło.

Naklejka oznacza nieodebranie odpadów przez Wykonawcę do czasu ich dosegregowania przez Właściciela nieruchomości oraz poinformowanie ZM GOAP o braku stosowania
selektywnej zbiórki.
Dopiero po prawidłowym posegregowaniu odpady zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru, zgodnie z harmonogramem.

Po otrzymaniu żółtej naklejki Wykonawca odbierający odpady w terminie odbioru Odpadów zmieszanych dokonuje kontroli odpadów zakwalifikowanych do odbioru jako
Odpady zmieszane (kontroli podlega sprawdzenie czy Właściciel nieruchomości dokonał dosegregowania odpadów dla których odnotowano niedopełnienie obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych). Jeśli odpady zostały dosegregowane, zostaną one odebrane w kolejnym terminie odbioru dla danej frakcji odpadów.

Jeśli odpady zostały dosegregowane, zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru dla danej frakcji odpadów. Wówczas Wykonawca usuwa żółtą naklejkę z pojemnika, natomiast w
przypadku gromadzenia odpadów w workach, umieszcza na żółtej naklejce naklejkę zieloną.

ODPADY 
DOSEGREGOWANO
INFORMACJĘ PRZEKAZANO DO ZM GOAP

Jeśli odpady nie zostały dosegregowane Wykonawca odbierający odpady komunalne przykleja czerwoną naklejkę:

UWAGA !!!
Selektywna zbiórka niezgodna z prawem.

Odbiorca odpadów komunalnych niedopełnienie obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów.

Data: (..................), Godzina: (.................)

W przypadku braku dosegregowania odpady zostaną odebrane jako 
odpady zmieszane, zgodnie z harmonogramem

informację przekazano do ZM GOAP - brak dosegregowania i odbiór
odpadów jako zmieszane stanowi podstawę do rozpoczęcia postępowania 

ws. podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Segreguj odpady komunalne zgodnie z zasadami
obowiązujacymi na terenie ZM GOAP

Odpady odebrano jako niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne. 

Dnia: (....................)
Selektywna zbiórka niezgodna z prawem 

Informację przekazano do ZM GOAP.

Worek: papier/szkło/metale i tworzywa
sztuczne odebrano jako niesegregowane. 

(zmieszane) odpady komunalne. 
Dnia: (....................)

Selektywna zbiórka niezgodna z prawem 
Informację przekazano do ZM GOAP.

oraz odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w przypadku nieselektywnego gromadzenia
odpadów w systemie workowym, czerwona naklejka zostanie umieszczona na pojemniku do gromadzenia Odpadów
zmieszanych).

UWAGA!!! Czerwona naklejka oraz odebranie odpadów jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi podstawę do wszczęcia procedury związanej z podwyższeniem wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach, na których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

lub


