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Zmia ny w sy ste mie gos po da ro wa nia od pa da mi od 1 lip ca 2015 r.
Sza now ni Pań stwo,

In for mu je my, że od dnia 1 lip ca 2015 r. wy ko naw cą usłu gi od bio ru i trans por tu od pa dów ko mu nal nych po wsta ją cych na nie ru cho mo ściach za -

miesz ka łych i nie ru cho mo ściach, na któ rych nie za miesz ku ją miesz kań cy z te re nu Gmi ny Mia sta Czę sto cho wa oraz za gos po da ro wa niu nie któ rych

frak cji od pa dów se lek tyw nie od bie ra nych bę dzie fir ma SI TA Po łud nie Sp. z o.o. Umo wa po mię dzy Wy ko naw cą, a Gmi ną Mia sto Czę sto cho wa zo -

sta ła pod pi sa na w dniu 24.06.2015 r. 

W związ ku ze zmia ną Wy ko naw cy Czę sto chow skie Przed się bior stwo Ko mu nal ne Sp. z o. o. in for mu je, że fir ma Re mon dis Sp. z o. o. bę dzie pro wa -

dzi ła zbiór kę po jem ni ków na od pa dy ko mu nal ne w czę ści mia sta, któ ra wy po sa żo na by ła w po jem ni ki wy ko naw cy w dniach:

• 1 lip ca 2015 r. – po jem ni ki na od pa dy ko mu nal ne po sa do wio ne na tzw. wy so kiej za bu do wie (za bu do wa wie lo ro dzin na),
• 2 lip ca 2015 r. – po jem ni ki na od pa dy ko mu nal ne po sa do wio ne na tzw. wy so kiej za bu do wie oraz ni skiej za bu do wie (za bu do wa wie lo ro -

dzin na i jed no ro dzin na) w dziel ni cy Gra bów ka, Kie drzyn,
• 3 lip ca 2015 r.– po jem ni ki na od pa dy ko mu nal ne po sa do wio ne na tzw. wy so kiej za bu do wie (za bu do wa wie lo ro dzin na),
• 4 lip ca 2015 r. – po jem ni ki na od pa dy ko mu nal ne po sa do wio ne w za bu do wie ni skiej (za bu do wa jed no ro dzin na) dziel ni ca Gna szyn, Ka wo drza

i Pod jas no gór ska,
• 6 lip ca 2015 r. – po jem ni ki na od pa dy ko mu nal ne po sa do wio ne w za bu do wie ni skiej (za bu do wa jed no ro dzin na) dziel ni ca Śród mie ście,

Trzech Wiesz czy i Osta t ni Grosz, Par kit ka, 
• 7 lip ca 2015 r. – po jem ni ki na od pa dy ko mu nal ne po sa do wio ne w za bu do wie ni skiej (za bu do wa jed no ro dzin na) dziel ni ca Stra dom,
• 8 lip ca 2015 r. – po jem ni ki na od pa dy ko mu nal ne po sa do wio ne w za bu do wie ni skiej (za bu do wa jed no ro dzin na) dziel ni ca Li si niec,
• 9 lip ca 2015 r. – po jem ni ki na od pa dy bio de gra do wal ne,
• 10 lip ca 205 r. – po jem ni ki na od pa dy ko mu nal ne po sa do wio ne na nie ru cho mo ściach na któ rych nie za miesz ku ją miesz kań cy,
• 11 lip ca 2015 r. – po jem ni ki do gro ma dze nia po pio łu.

Po zo sta łe po jem ni ki usy tu o wa ne w za bu do wie jed no ro dzin nej i na nie ru cho mo ściach na któ rych nie za miesz ku ją miesz kań cy, a któ rych nie
uda się ze brać w wy zna czo nych po wy żej dniach ze bra ne zo sta ną w dniu od bio ru od pa dów zgod nie z har mo no gra mem.
Pro si my za tem o umoż li wie nie od bio ru po jem ni ków we wska za nych dniach. 

In for mu je my, że po dniu 1 lip ca w po jem ni ki i wor ki wy po sa żać bę dzie Pań stwa nie ru cho mo ści fir ma Si ta Po łud nie Sp. z o. o. Obec nie trwa ją pra -

ce nad opra co wy wa niem przez Wy ko naw cę har mo no gra mów od bio ru od pa dów uwzględ nia ją cych m.in. zmia ny w czę stot li wo ści ich od bio ru.

Harmo no gra my te nie zwłocz nie po prze ka za niu do Biu ra Gos po da ro wa nia Od pa da mi i ich za ak cep to wa niu zo sta ną za miesz czo ne na stro nie in ter -

ne to wej www.od pa dy.cze sto cho wa.pl, opub li ko wa ne w pra sie lo kal nej oraz bę dą sta no wi ły za łącz nik do piąt ko we go i poniedziałkowego wy da nia

Ga ze ty Wy bor czej (03.07.2015 r., 06.07.2015 r.). 

Za tem In for ma cja o nich nie zwłocz nie do trze do Pań stwa. 

Po ni żej prze ka zu je my Pań stwu no wy wzór de kla ra cji obo wią zu ją cy od dnia 1 lip ca 2015 r. zgod nie z UCHWA ŁĄ NR 75.IX.2015 RA DY MIA STA CZĘ STO CHO WY

z dnia 19 mar ca 2015 r. w spra wie wzo ru de kla ra cji o wy so ko ści op ła ty za gos po da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi – do ty czy osób skła da ją cych de kla ra cje od dnia

1 lip ca 2015 r. lub ko rek ty de kla ra cji. Druk deklaracji do pobrania dostępny na stronie internetowej www.od pa dy.cze sto cho wa.pl

www.od pa dy.cze sto cho wa.pl


