KOMUNIKAT

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” informuje,
że z dniem 1 lipca 2013 r. na podstawie Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach zostaje wprowadzony nowy
system gospodarki odpadami na terenie gmin należących do
Związku.
Z dniem 1 lipca 2013 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu odpady komunalne, w tym odpady segregowane będą
odbierane od mieszkańców przez następujące firmy:
KOMA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Ełku – miasto Dział-

Podpisanie umowy z Konsorcjum Firm. Od lewej: główna księgowa związku Irena
Roda, przewodniczący Kazimierz Kordecki, prezes PGKIM Ireneusz Falba i prezes
Eko-Trans Działdowo Jarosław Dwórznik

dowo, Lidzbark oraz gminy: Iłowo, Kozłowo, Janowo, Janowiec KościelnyKonsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie
i Eko Trans Sp. z o.o. Działdowo – gmina Działdowo i PłośnicaMAT BUD Technik Budownictwa Mateusz Wiśniewski
Nowe Miasto Lubawskie – gmina Grodziczno
REMONDIS Olsztyn Spółka z o.o. S.K.A Olsztyn – miasto
i gmina Nidzica
W związku ze złożonym odwołaniem na gminę Rybno i miasto Lubawa Związek powierzył Spółce Eko-Trans Działdowo,
ul. Przemysłowa 61, obsługę odbioru odpadów od mieszkańców z powyżej wymienionych gmin na okres od 1 lipca do
czasu rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego.
Mieszkańcy otrzymają od ww. firm harmonogram odbioru odpadów oraz worki do segregacji odpadów w zabudowie jednorodzinnej.
Należność za gospodarowanie odpadów (w tym odbiór odpadów) mieszkańcy wpłacają na konto Związku nr 67 1240
5338 1111 0000 5067 1104 z dopiskiem: OPŁATA ZA GOSP.
ODPADAMI nazwisko i adres wpłacającego oraz miesiąc i rok
lub do kasy Związku przy ul. Osiedleńczej 3A w Działdowie.
Pierwszą wpłatę za gospodarowanie odpadami, tj. za miesiąc
lipiec, należy wpłacić do 10 sierpnia 2013 r. a następne do 10
każdego następnego miesiąca.
Mieszkańcy miasta Lubawa i gmin Grodziczno, Rybno, Płośnica, Kozłowo i Janowiec Kościelny mogą wpłacać do kas
w Urzędach Gmin. Natomiast mieszkańcy miasta i gminy
Działdowo wpłaty mogą dokonywać w kasie Związku, ul.
Osiedleńcza 3A w Działdowie.
Mieszkańcy miasta i gminy Lidzbark, Nidzica i Iłowo mogą
wpłacać w kasach Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej.
Mieszkańcy gminy Janowo – za pośrednictwem Banku Spółdzielczego.
Wysokość opłaty należy dokonać na podstawie złożonej Deklaracji, która stanowi podstawę do egzekucji należności.
Informacji o nowym systemie odbioru odpadów udziela biuro Związku przy ul. Osiedleńczej 3A, tel. 23 698 17 72
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