Informacja o zasadach odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2015 r.
Od 1 stycznia 2015 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Skępe, na podstawie
umowy zawartej w dniu 24.06.2014 r. nadal prowadzi podmiot wybrany w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
rozstrzygniętego 05.06.2014 r. Podmiotem tym jest:
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy
Skępe” z nieruchomości zamieszkałych, czyli takich w których znajduje się przynajmniej jeden lokal
mieszkalny. Podmiot, zadanie to będzie jeszcze realizować przez 20 miesięcy, czyli do końca 2016 r.,
a usługi może świadczyć korzystając z pomocy podwykonawcy.
Obowiązki firmy odbierającej odpady z nieruchomości zamieszkałych:
- wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w worki z tworzyw sztucznych do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, a na nieruchomościach powyżej 7 lokali w pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów,
- umożliwienie zakupu pojemników na odpady komunalne za odrębnym wynagrodzeniem od właściciela
nieruchomości,
- odbioru od właścicieli nieruchomości wszystkich zebranych odpadów,
- odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytych opon i popiołu,
- odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów odbieranych na indywidualnie zlecenie (np. gruz
budowlany z remontów mieszkań),
- zagospodarowanie odebranych odpadów w instalacji położonej w „Regionie lipnowsko-rypińskim”.
Obowiązki właścicieli nieruchomości:
Właściciele są zobowiązani do zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów na swojej nieruchomości
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
W razie potrzeby firma odbierająca odpady uzgodni z właścicielem nieruchomości miejsce gromadzenia
odpadów, gdzie zostaną ustawione pojemniki oraz kontenery.
Firma świadczy usługi odbioru z pojemników oraz kontenerów należących do właściciela
nieruchomości. W przypadku braku pojemnika, właściciel nieruchomości ma możliwość zakupu
pojemnika bezpośrednio u wykonawcy usługi.
Dla ułatwienia dokonania zakupu takiego pojemnika, są one również dostępne na miejscu w Skępem,
w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 16 I piętro). Oczywiście pojemniki te są własnością firmy, pracownik
gminy pośredniczy natomiast jedynie w jego zakupie i odbiorze bezpośrednio na miejscu w Skępem, bez
konieczności podróży do siedziby firmy w Lipnie w celu dokonania jego zakupu.
Ponadto właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wystawiania pojemników przed teren
nieruchomości jednorodzinnej w dniu ich odbioru.
Uwaga!
Usługa może nie zostać wykonana jeśli właściciel nieruchomości nie wystawi pojemnika, z którego firma ma
odebrać odpady lub utrudni do niego dostęp i nie będzie możliwości jego opróżnienia.
Obowiązki firmy odbierającej odpady:
Firma odbierająca odpady dostarcza worki przeznaczone do gromadzenia odpadów zbieranych
w sposób selektywny, w tym odpadów zielonych. Firma będzie zobowiązana do dostarczania
właścicielom nieruchomości dodatkowych worków w systemie wymiennym tj. po każdorazowym
odbiorze firma pozostawi taką samą ilość worków na daną frakcję jaka została odebrana.
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Obowiązki właścicieli nieruchomości:
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów i gromadzenia ich zgodnie
z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku obowiązującym na terenie Miasta i Gminy Skępe.
Uwaga!
W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki i niezastosowania się do zapisów Regulaminowych, firma
ma prawo do odmowy odbioru odpadów selektywnych w terminach wyznaczonych dla ich zbiórki. Odpady
takie będą mogły być odebrane zgodnie z harmonogramem dla odbioru odpadów komunalnych
zmieszanych. W przypadku stwierdzenia prowadzenia nieprawidłowej segregacji na danej nieruchomości,
firma pozostawia na worku naklejkę „Ostrzeżenie”. Odpady odbierane będą jako odpady zmieszane,
a Gmina poinformowana zostanie o niewłaściwym sposobie segregacji odpadów na danej nieruchomości.
Informacje o zasadach prawidłowego segregowania odpadów znajdują się na ulotkach przekazanych do
każdej nieruchomości wraz z harmonogramem odbioru odpadów.
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ ODPADÓW
ZBIERANYCH SELEKTYWNIE
Obowiązki firmy odbierającej odpady:
Firma będzie odbierała odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 15:00.
Obowiązki właścicieli nieruchomości:
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia pojemnika lub worków w dniu odbioru
wskazanej w harmonogramie frakcji odpadów.
Uwaga!
Nieudostępnienie pojemników odbiorcy odpadów w dniu odbioru będzie skutkować brakiem realizacji
usługi. Firma odbierze odpady dopiero w kolejnym terminie – zgodnie z harmonogramem odbioru.
Poza okresem wegetacyjnym (od 01.11-30.04.) odpady zielone należy zagospodarować w przydomowym
kompostowniku lub dostarczyć do PSZOK.
DOSTARCZENIE HARMONOGRAMÓW ODBIORU DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Obowiązki firmy odbierającej odpady:
Firma odbierająca odpady zobowiązana była do przygotowania harmonogramów dot. odbioru
odpadów komunalnych i dostarczenia ich w wersji papierowej do właścicieli nieruchomości do dnia
30.06.2014 r. obowiązujące na okres do 31 grudnia 2014 r. oraz do 31.12.2014 r. obowiązujące na 2015 r.
Harmonogramy dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe (pokój nr 16 na I piętrze).
Obowiązki właścicieli nieruchomości:
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia pojemnika bądź jego wystawienia w dniu
odbioru odpadów, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym i dostarczonym przez firmę odbierającą
odpady komunalne.
Skępe, 28-29 kwietnia 2015 r.
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