
HARMONOGRAM odbioru odpadów na 01/ 2021 r.
MIEJSCOWOŚĆ:Nędzerzew, Rożdżały, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Tłokinia Wielka, Zawady,Słoneczna

styczeń

odpady zmieszane 4(pon),15(pt)

odpady selektywne  - worki 
plastik papier

odpady selektywne  - worki 
szkło

5(wt.)

14(czw)

odpady biodegradowalne 13(śr.)

Obowiązujące stawki od stycznia 2020r:
Od stycznia 2020 roku jest ustawowy obowiązek zbiórki odpadów w sposób selektywny.

 22,50 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny i posiadania kompostownika (brak możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych),

 24,00 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny bez kompostownika, 

 48,00 zł. za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób nieselektywny.
Opłatę należy uiszczać na rzecz Gminy Opatówek, bez dodatkowego wezwania. Opłaty można dokonać w kasie urzędu bądź na poniższe konto bankowe Gminy Opatówek: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział 
Opatówek. Nr konta 06 8404 0006 2107 0014 4964 0076 - nowy - wydzielony rachunek bankowy do opłaty za odpady komunalne.
. Termin płatności: I kwartał - do 28 lutego, II kwartał - do 31 maja, III kwartał - do 31 sierpnia IV kwartał - do 30 listopada.
UWAGI DO HARMONOGRAMU

 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 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 5 grudnia 2019
roku 

Odbiór odpadów budowlanych i porozbiórkowych   
Odbiór popiołu:
Zbiórka odbędzie się w okresie od 1-go października do 31 maja 1x w miesiącu w pierwszym terminie danego miesiąca kiedy odbywa się zbiórka odpadów niesegregowanych. Zbiórka jest dla nieruchomości, które
wyrażą chęć zbierania tej frakcji i posiada dodatkowy pojemnik, zakupiony na własny koszt.
Odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci, Odbiór odpadów budowlanych i porozbiórkowych   
Ww. odpady  można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Opatówku przy ulicy Parkowej (przy oczyszczalni ścieków) zgodnie z regulaminem PSZOK.
KONTAKT: Jartex   Telefon  : 62 762 37 01, adres e-mail: jartex@op.pl Kontakt: Urząd Miejski Gminy Opatówek 62 761 80 80, adres e-mail: gmina@opatowek.pl


