INFORMACJA
dotycząca placyków gospodarczych posesji wielorodzinnych
„Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

Zgodnie z zawartą umową na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania
odpadów zawartą między naszą Spółką a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny
(Zamawiającym) obowiązującą od 08 sierpnia 2018r. do 31 grudnia 2019r. uprzejmie
informujemy, iż do naszych obowiązków nie należy sprzątanie placyków gospodarczych,
z których korzystają mieszkańcy posesji wielorodzinnych.
Do naszych obowiązków należy jedynie odbiór odpadów umieszczonych w pojemnikach
1100 l do tego przeznaczonych oraz w zgromadzonych workach 110 l. Odpadów
porozrzucanych, znajdujących się w reklamówkach, woreczkach, małych workach nie
będziemy odbierać. Ponadto w przypadku, gdy nie będzie swobodnego dostępu do
pojemników, tzn. jeżeli najpierw należało będzie uprzątnąć placyk, aby dostać się do
pojemników, w takim przypadku pojemniki nie będą opróżnione, o czym natychmiast zostanie
poinformowany Zamawiający.
W tym miejscu zaznaczyć należy, że zgodnie z Uchwałą Nr VIII/114/15 z dnia 8 maja
2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny
§2.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są w szczególności do: 1) wyposażenia
nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów
komunalnych (…).
§5.1.3) ilość i pojemność pojemników powinna być dostosowana do potrzeb w celu uniknięcia
przeciążenia i przepełnienia pojemników.
§6.1. Ustala się następujące rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych: 1)
worki wykonane z polietylenu
2. Pojemność pojemników, o których mowa w ust.1 pkt.1 ustala się na nie mniej niż 110 l.
§7.1 Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do
gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych: 1) w zabudowie wielorodzinnej –
pojemnik o pojemności 1100 l.
W związku z powyższym z dniem 03 września br. zaprzestajemy sprzątania
placyków gospodarczych. Prosimy o dostosowanie placyków w dostateczną ilości
pojemników oraz bieżącego sprzątania odpadów, które znajdują się poza pojemnikami i
gromadzenia ich w pojemnikach lub workach zgodnie z zapisami uchwalonego regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminie.
Oczywiście w przypadku, gdy dojdzie do wysypania odpadów w trakcie opróżniania
pojemników miejsce zostanie uprzątnięte z odpadów.

