SO TYS
/wszyscy mieszka cy/

Informacja
Wójt Gminy Pi tek dzia aj c zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit.: a, b, c, d, e, ustawy
z dnia 13 wrze nia 1996 roku o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach
(Dz.U.2013.1399 j.t. z pó n. zm.) niniejszym informuje:
1/Podmioty uprawnione do odbierania odpadów komunalnych od w
nieruchomo ci z terenu gminy to:

cicieli

a) TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., ul. koszy ska 127, 99-300 Kutno,
tel. 24 254-29-87 TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.,
b) Przedsi biorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Tumska
2, 99-100 czyca, tel. 24 721-22-85,
c) RS II Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 10, 95-100 Zgierz, tel. 42 716-25-80,
d) Ozorkowskie Przedsi biorstwo Komunalne Spó ka z o.o.,Ul. wirki 30,
95-035 Ozorków, tel. 42 270-04-00,
e) Remondis Sp. z o.o. Oddzia ód , ul. Zb szy ska 6, 91-342 ód , Tel.
42 6809162,
f) Miejskie Przedsi biorstwo Oczyszczania – ód
Tokarzewskiego 2, 91-842 ód , tel. 42 616-04-14.

Sp. z o.o. ul.

2/ Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbieraj ce odpady komunalne od
cicieli nieruchomo ci z terenu Gminy zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozosta ci z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do sk adowania:
a) Zak ad Zagospodarowania Odpadów w Krzy anówku gm. Krzy anów
3/ Osi gni te przez gmin oraz podmioty odbieraj ce odpady komunalne od
cicieli nieruchomo ci, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy
recyklingu, przygotowane do ponownego u ycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji
przekazane do sk adowania:
a) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegaj cych
biodegradacji kierowanych do sk adowania za 2014r. wyniós w gminie 38,6 %.
b) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia frakcji:
papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szk a za 2014 r. wyniós w gminie 15,3 %.

c) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia
odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniós 0 %.

i odzysku

4/ Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzone jest przez
TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., ul.
koszy ska 127, 99-300 Kutno.
Mieszka cy dostarczaj wi ksz ilo jednorodnych odpadów, zebranych w sposób
selektywny do sortowni odpadów w Kutnie ul. koszy ska 127 w godz. Pracy od
700 do 1500.
5/ Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny pochodz cy z gospodarstw
domowych,
o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o
zu ytym sprz cie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.
1155) zbieraj :
a) TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., ul.
tel. 24 254-29-87.
Miejsce przyjmowania: 99-300 Kutno, ul.

koszy ska 127, 99-300 Kutno,
koszy ska 127

b) przy zakupie nowego sprz tu podmiot sprzedaj cy zobowi zany jest do
odbioru sprz tu zu ytego.
Odpady wielkogabarytowe i zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny odbierane
w 2015 roku podczas mobilnej zbiórki w dniach:
07.04.2015;
29.06.2015;
15.09.2015;
16.12.2015
Powy sze odpady i zu yty sprz t odbierany jest przez TONSMEIER Centrum
Sp. z o.o., ul. koszy ska 127, 99-300 Kutno.
Odpady rozbiórkowe typu gruz, kamienie s przyjmowane przez Gmin po
wcze niejszym zg oszeniu do Wójta Gminy Pi tek tel. 24 722-11-58.
Pi tek, dnia 30.10.2015 roku
Wójt Gminy Pi tek

(-) mgr Krzysztof Lisiecki

