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Informacja  

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkałych. 

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), informuję o zamiarze 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów 

komunalnych z sektora 1,2,3 i 4 w tym odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na okres od 01.01.2023 

do 31.12.2023 roku. 

Jednocześnie informuję, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą w 

terminie do 30.08.2022 roku złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu 

odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.  

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł 

umowę na odbiór odpadów oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem 

nieskuteczności oświadczenia.  

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nienależących do gminnego systemu 

odbierania odpadów komunalnych mogą złożyć oświadczenie o ponownym 

przystąpieniu do systemu. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie 

obowiązywać umowa w sprawie ww. zamówienia publicznego na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie 
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mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy - w okresie od 01.01.2023 do 

31.12.2023 roku. 

Wyłączenie się właściciela nieruchomości niezamieszkałej nie oznacza, że pozostanie 

on poza kontrolą, ponieważ będzie on zabowiązany do: 

- przestrzegania zapisów zawartych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy i Miasta Odolanów, 

- zapewnienie odbioru wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

i Miasta Odolanów, 

- zawarcia umowy na odbieranie odpadów niesegregowanych oraz segregowanych na 

podstawie jednej umowy, z jedną firmą (brak możliwości zlecenia odbioru odpadów 

komunalnych zmieszanych z firmą A oraz odbioru odpadów segregowanych z firmą B). 

Umowa musi być podpisana z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Odolanów. 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w 

Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej tutejszego Urzędu oraz wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. 
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