
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY W ODBIORZE ODPADÓW 
KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, iż w dniu 2 grudnia 2015 roku została podpisana 
umowa  na  odbiór  odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy  Kawęczyn  z  firmą  wyłonioną 
w przetargu nieograniczonym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Umowa została 
zawarta na okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia  30 czerwca 2017 roku ( tj. 18 miesięcy). 

Firmą świadczącą w/w usługi będzie: 

Zakład Usług Komunalnych  EKO - GAB S. C. z siedzibą w Kowalach Pańskich Kolonia 
11a, 62-704 Kawęczyn

Zgodnie z zawartą umową wspomniana firma będzie  bezpłatnie  wyposażała nieruchomości 
w pojemniki w ramach indywidualnych umów użyczenia.  Bezpłatnie będą także rozdawane 
worki na odpady segregowane. 

W związku z powyższym od dnia podpisania umowy będą dostarczane właścicielom 
nieruchomości pojemniki, worki na odpady segregowane i harmonogramy. 

Od  1  stycznia  2016  roku  zmienia  się  częstotliwość  odbioru  odpadów  zmieszanych: 
- w miesiącach letnich (tj. od czerwca do września) odpady zmieszane będą odbierane dwa 
razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem, 
natomiast  w   pozostałym  okresie  (tj.  od  października  do  maja)   odbiór  odpadów 
zmieszanych będzie odbywał się jeden raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem.

Odpady  biodegradowalne  w tym zielone będą odbierane  jeden  raz w miesiącu zgodnie 
z harmonogramem. 

Dodatkowo zostaje wyodrębniona nowa frakcja tj. popiół, który będzie odbierany jeden raz 
w miesiącu zgodnie z harmonogramem. 

WAŻNE:

Segregowany popiół nie może być mieszany z innymi odpadami (tj. ze szkłem, plastikiem, 
odp. zmieszanymi itp.) Ważne jest aby do pojemników wrzucać tylko zimny popiół.

W pojemniku przeznaczonym na popiół musi znajdować się TYLKO popiół. 

Mieszanie  popiołu  z  innymi  odpadami  będzie  traktowane  jako  niewywiązywanie  się 
z obowiązku segregacji !!!

REKLAMACJE:

W dniu 25  września  2015 roku Rada Gminy Kawęczyn  podjęła   Uchwałę  nr  X/66/2015 
w  sprawie szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania 
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, która wprowadziła w/w zmiany. 
Ponadto  zgodnie  z  w/w  uchwałą  właściciel  nieruchomości  będzie  mógł  zgłaszać  uwagi 
w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 



komunalne  od  właścicieli  nieruchomości.  Właściciele  nieruchomością  mogą  każdorazowo 
zgłaszać ten fakt gminie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia : 

a) osobiście w Urzędzie Gminy od pn. do pt. w godz. 7:30-15.00 

b) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 
lub elektronicznie na adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 063 288 59 24 od pn. do pt. w godz. 
7:30-15:00.

Zgłoszenie o którym mowa wyżej musi zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, 
w szczególności: imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości a także opis zdarzenia 
będącego przyczyną zgłoszenia.

Zgłoszenie należy złożyć na wzorze druku reklamacyjnego będącego załącznikiem nr 1 do 
w/w uchwały. W przypadku zgłoszeń telefonicznych osoba przyjmująca zgłoszenie wypełnia 
druk reklamacyjny, w którym wpisuje godzinę przyjęcia zgłoszenia.

Ponadto informujemy, iż harmonogramy i formularze reklamacyjne dostępne będą na stronie 
internetowej Urzędu Gminy – www.bip.kaweczyn.pl  w zakładka Odpady Komunalne.

Przypominamy  także,  iż  należy  oddawać  odpady  firmie  zgodnie  z  harmonogramem  oraz 
wystawiać odpady zgodnie z zapisami w harmonogramie. Dodatkowe worki będzie można 
otrzymać u kierowcy zbierającego odpady segregowane oraz w siedzibie Wykonawcy.  

Wójt Gminy Kawęczyn

/-/ Jan Nowak
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