
K U R E N D A

Urząd Gminy  w Kawęczynie  informuje,  iż  w dniu  20  maja  2014 roku została  podpisana 
umowa  na  wykonanie  usług  w  zakresie  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn z firmą wyłonioną w przetargu nieograniczonym 
w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Umowa z wspomnianą  firmą została zawarta na okres 
18 miesięcy tj. od 01.07.2014 roku do 31.12.2015 roku. 

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 01.06.2014 r.  do dnia 30.06.2014 r. będą dostarczane 
właścicielom  nieruchomości  pojemniki,  worki  na  odpady  segregowane,  harmonogramy  i 
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

W ramach świadczonych usług firma udostępni  mieszkańcom gminy korzystanie z Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zw. PSZOK), który znajduje się: 
w m.  Psary, ul. Komunalna 8, 62-730 Przykona ( przy Biogazowni)

Godziny  otwarcia  oraz  zakres  przyjmowanych  odpadów  będzie  zawarty  w  Regulaminie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

Zakres czasowy dostarczania pojemników, worków, harmonogramu i regulaminu:

Działanie Data realizacji

Harmonogram na okres 6 miesięcy tj.
01.07.2014 - 31.12.2014

01.06.2014 – 30.06.2014

Harmonogram na okres 12 miesięcy tj.
01.01.2015 - 31.12.2015

01.12.2014 - 31.12.2014

Pojemniki, worki i regulamin Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK)

01.06.2014 – 30.06.2014

Ponadto  informujemy,  iż  harmonogramy  i  regulamin  PSZOK,  dostępne  będą  na  stronach 
internetowych:

 Urzędu Gminy – www.bip.kaweczyn.pl zakładka Odpady Komunalne,
 Wykonawcy     -  www.ekogab.pl 

Przypominamy, iż należy oddawać odpady firmie zgodnie z harmonogramem (czyli szkło oddajemy 
raz na kwartał a nie co dwa miesiące!) oraz  wystawiać odpady zgodnie z zapisami w harmonogramie. 
Dodatkowe  worki  będzie  można  otrzymać  u  kierowcy  zbierającego  odpady  segregowane, 
na PSZOK- u oraz w siedzibie Wykonawcy.  

http://www.ekogab.pl/
http://www.bip.kaweczyn.pl/



