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Betchatow, dnia 18.02.2013 r.

Gmina Ostrowek

L.dz. 396/13

EKO-REGION spotka z o. o. ponizej przekazuje kilka informacji wobec zmian przepisow regulujacych gospodarke.
odpadami.

Nasza Spotka swiadczy ustugi odbioru odpadow od mieszkaricow na Paristwa terenie zarowno od osob fizycznych
i podmiotow gospodarczych. Dotychczasowy sposob i zakres swiadczenia ustug regulowata umowa cywilno-prawna
zawarta pomiedzy Spotka^, a klientem.

Warunki umowy obejmowaty: cze.stotliwosc odbioru, rodzaj odpadu, rodzaj pojemnika, miejsce ustawienia pojemmka
w zgodzie z dotychczas obowia^zujqcym regulaminem utrzymania czystosci i porzajjku na terenie Pahstwa Gminy.
Zmiana przepisow spowoduje, iz najpozniej od 1 lipca 2013 roku to Paristwo jako Gmina przejmiecie calosc zadah
zwiqzanych z zakresem swiadczonych ustug odbioru odpadow na Paristwa terenie. W zwi^zku z tym Spotka musi
doprowadzic do rozwia^zania umow cywilnoprawnych z Paristwa mieszkancami.

Jezeli Spotka spetni oczekiwania i wymogi wskazane w SIW2 i zostanie przedsiebiorca^ wytonionym w przetargu na
Paristwa terenie wowczas:

1. Dotrzemy do kazdego dotychczasowego klienta poprzez naszych przedstawicieli z pisemnym porozumieniem
0 rozwi^zaniu dotychczas obowia^zuja,cej umowy. Pierwsze porozumienia zostanq dostarczone po 15 marca
z fakturami za I kwartat przez inkasentow spotki.

2. Na podstawie pisemnej informacji otrzyrnanej z Gminy doposazymy wtascicieli nieruchomosci w wymagana^ ilosc
1 rodzaj pojemnikow - o lie taki wymog zostanie natozony na wyfonionego przedsi^biorc^;

3. Jezeli obejmiecie Paristwo systemem nieruchomosci niezamieszkate, to na podstawie pisemnej informacji
z Gminy, wyposazymy je w odpowiednie pojemniki;

4. SpoJka zastosuje dokument wydania pojemnikow dla konkretnego wfasciciela nieruchomosci w opardu
o zawarta, umow^ z Gmmaj

Jezeli Spotka nie zostanie wyioniona w przetargu, wowczas:
1. W terminie ostatniego zaplanowanego dnia odbioru odpadow dotrzemy do kazdego klienta poprzez naszych

przedstawicieli z pisemnym porozumieniem o rozwia,zaniu dotychczas obowia.zuja^ce] umowy oraz odbierzemy
pojemnik lub pojemniki, ktore stanowity wtasnosc Spoiki zgodnie z zawartymi indywidualnie umowami;

2. Jezeli nie zastaniemy wtasciciela nieruchomosci, wowczas ustuga zostanie wykonana, pojemnik odebrany,
a porozumienie dostarczyrny poczta. lub przez przedstawiciela spotki;

3. W przypadku braku akceptacji porozumienia zafunkcjonuje tryb rozwia^zania umowy z 3-miesi^cznym okresem
wypowiedzenia, co skutkowac bedzie naliczeniem podwojnej optaty tj.:
- optaty na rzecz Gminy zgodnie z deklaracja^
- optaty dla Spotki za swiadczone ustugi na podstawie zawartych umow.

Spotka pragnie zapewnic, ze dotozy wszelkich starari aby nie narazic mieszkaricow na dodatkowe optaty i rozwia^zac
umowy za porozumieniem stron przed dniem wejscia w zycie nowego systemu.

Nalezy podkreslic, ze w przypadku braku rozstrzygnie.cia przetargu i braku wytonienia wykonawcy przed dniem 1 lipca
2013 roku powstanie okres przejsciowy w odbiorze odpadow. W mysl przepisow ustawy o utrzymaniu czystosci
i porza,dku to Gmina musi zapewnic odbior odpadow. W tej sytuacji najlepszym rozwia^zaniem bqdzre zastosowanie
zlecenia ustugi odbioru odpadow.

Nadmieniamy, ze ptatnosci za wykonane ustugi przez spotke. EKO-REGION do dnia 30 czerwca 2013 roku mieszkaricy
be.da. regulowac na konto Spotki na dotychczasowych zasadach poprzez mkasentow. W zaleznosci od terminu wniesienia
optaty do budzetu Gminy, mieszkaniec moze bye zobligowany w jednym czasie do dokonania dwoch wptat za odbior
odpadow ale za rozne okresy ustug. Z uwagi na powyzsze uprzejmie prosimy o wyjasnianie tych kwestii mieszkancom.

Prosimy o potraktowanie powyzszych deklaracji w tym zakresie jako wia,za.cych i udoste_pnienie tych informacji
mieszkancom.

Z powazaniem

Andrzej Kaczmarek


