
HARMONOGRAM odbioru odpadów na 2018 r. 

Opatówek nr: 7, 11, 12, 13, 15, 20, 24, 28. ulice: Baśniowa, Braci Gillerów, Działkowa, Generała J. Zajączka, Helleny, J. Poniatowskiego, Kaliska, Kościelna, 

Krótka, Ks. Marczewskiego, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Parkowa, Rogatka, P. Szadkowskiego, Plac Wolności, Poprzeczna, T. Kościuszki. 
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 Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki z wysegregowanymi surowcami powinny być wystawione przed nieruchomość na drogę/chodnik do godz. 

7:00 w dniu planowanego odbioru. 

 Reklamacje związane z niewykonaniem usługi należy zgłaszać bezpośrednio do firmy Jartex. 

 W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne szczegółowy sposób reklamacji określa Uchwała 

nr 357/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2018 roku  

Odbiór odpadów budowlanych i porozbiórkowych w ilości max. do 50 kg/nieruchomość odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu do firmy. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci: 

Zbiórka ww. odpadów planowana jest na miesiąc wrzesień. Chęć oddania odpadów należy zgłosić bezpośrednio do firmy Jartex - w nieprzekraczalnym terminie 

do 3 września 2018 roku. Harmonogram zbiórki odpadów będzie rozpowszechniony poprzez stronę internetową www.opatowek.pl, kurendy, oraz system 

powiadamiania SMS. 

U W A G A ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ! ! !  
Urząd Miejski Gminy Opatówek informuje, że w związku z dwukrotnie przeprowadzonym postępowania przetargowym na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych nie udało się utrzymać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na dotychczasowym 

poziomie, który obowiązuje od 2013 roku.  

System gospodarki odpadami komunalnymi, ma być oparty na zasadzie samofinansowania (samobilansowanie ma pokrywać koszty: odbioru, 

administracyjne, edukacyjne). W konsekwencji na systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina nie może zarabiać jak i nie może go dofinansowywać 

z innych źródeł „budżetu gminy”  

W związku z powyższym  Rada Miejska Gminy Opatówek na sesji w dniu 15 marca 2018 roku zobligowana była uchwalić nowe stawki opłat za odpady 

komunalne, które od 1 kwietnia będą wyglądały następująco: 

 10,00 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny, 

 15,00 zł. za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób nieselektywny. 

Mieszkańcy, którzy uiścili opłatę za odpady z góry za cały 2018 rok, zobligowani są dopłacić różnicę w ustalonych terminach rat, bez dodatkowego 

wezwania. Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami. 

Opłatę należy uiszczać na rzecz Gminy Opatówek, bez dodatkowego wezwania. Opłaty można dokonać w kasie urzędu bądź na poniższe konto bankowe 

Gminy: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Opatówek. Nr konta 43 8404 0006 2004 0014 4964 0001. 

Terminy płatności za II kwartał 2018 roku - do 31 maja 2018 roku, 

Termin płatności za III kwartał 2018 roku - do 31 sierpnia 2018 roku, 

Termin płatności za IV kwartał 2018 roku - do 30 listopada 2018 roku, 

KONTAKT: Jartex Telefon: 62 762 37 01, adres e-mail: opatowekjartex@op.pl Kontakt: Urząd Miejski Gminy Opatówek 62 761 80 80. 


