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Zasady odbioru odpadów komunalnych do dnia 

30 czerwca 2013 roku

  

Zasady odbioru odpadów komunalnych od 

1 lipca 2013 roku

  
    

1. Właściciele wszystkich nieruchomości mają obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej gminy Kłodawa lub z gminną jednostką organizacyjną.

2. Właściciele nieruchomości rozliczają się ze świadczonych usług odbioru odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, z którym mają zawartą umowę.

3. Cenę za świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych jest ustalana przez dany Podmiot świadczący usługę.
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4. Gmina Kłodawa nie ma możliwości ustalania cen za usługi odbierania odpadów komunalnych.

5. Właściciele nieruchomości powinni dokonać rozwiązania umowy na odbiór odpadów komunalnych, tak aby rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 30 czerwca 2013 roku ( zabezpieczenie się przed podwójnym płaceniem).
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1. Gmina Kłodawa zaczyna odbierać odpady i pobierać opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych. Metodę i stawkę opłaty ustala Rada Miejska w Kłodawie w drodze uchwały.

2. Nieruchomości niezamieszkałe ( szkoły, zakłady. podmioty gospodarcze, sklepy itp.) działają na „starych zasadach” tj. maja obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej gminy Kłodawa lub z gminną jednostką organizacyjną i z tym podmiotem się rozliczają.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych wnoszą do Gminy opłatę za odbiór odpadów komunalnych. W tym celu wypełniają wcześniej i składają w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie deklarację. Właściciel nieruchomości zamieszkałych nie powinni posiadać obowiązujących umów cywilno – prawnych na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

4. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie:

- bezpośrednio z nieruchomości ( odpady zmieszane, selektywnie zbierane tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, papier);

- z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), aptek, szkół (ZSEiE, odpady wielkogabarytowe, chemikalia i opakowania po chemikaliach, odzież i tekstylia, odpady zielone, przeterminowane leki, odpady remontowe i budowlane, zużyte opony, baterie i akumulatory). Mieszkańcy na własny koszt dostarczają odpady komunalne do PSZOK-u, aptek i szkół,
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5. Gmina Kłodawa wybiera podmiot, który będzie odbierał odpady komunalne z terenów posesji zamieszkałych.

  
        

  

  

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 63 27 30 622, wew. 120

osoba do kontaktu: Piotr Chojnacki
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