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                                     I N F O R M A C J A 

                    dotycząca możliwości podpisania umowy na odbiór odpadów z działek niezamieszkałych z terenu 

Gminy Powidz dla miejscowości: Wylatkowo, Anastazewo i Ostrowo z Zakładem Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej  w Kleczewie , w formie  „ Pakietu workowego” 

                    Na czym polega wspomniany „pakiet workowy” ? 

1. Należy zakupić pakiet worków / z logo Zakładu/; 

2. W skład pakietu wchodzi 25 worków; 

 Z każdego koloru po minimum 2szt (2x niebieski, 2x żółty, 2x zielony, 2x brązowy, 2x czerwony) ,reszta według 

uznania klienta. Cena pakietu 358 zł brutto. 

 

3. Do ww. pakietu istnieje możliwość dodatkowego dokupienia worków w cenie 10 zł za jeden worek /z 

logo Zakładu/; 

4. Odbioru odpadów z działek  będziemy dokonywać w okresie od 01 maja do 31września 2021 roku 

według harmonogramu uzależnionego od ilości podpisanych umów. Harmonogram będzie dostępny 

na stronie internetowej ZGKiM Kleczew, w folderze „ Harmonogram odbioru odpadów”. 

5. Druk umowy będzie dostępny na stronie internetowej  ZGKiM Kleczew ( adres: www.zgkimkleczew.pl, 

zakładka „ komunikaty” – dokumenty do pobrania) 

 

         W związku z powyższym prosimy o pobranie druku umowy, wypełnienie, podpisanie i odesłanie 

dwóch egzemplarzy / łącznie z załącznikiem RODO/ na nasz adres. 

W przypadku braku możliwości pobrania lub wydrukowania umowy ze strony internetowej będzie 

można ją wypełnić i podpisać w siedzibie naszej spółki, w godzinach 7.00-15.00.  

 Po zawarciu umowy otrzymają  Państwo fakturę. Faktura wskazywać będzie konto i termin zapłaty.  

Po dokonaniu wpłaty pakiet worków można będzie odebrać: 

           - w siedzibie Zakładu, tj. Kleczew ul. Rzemieślnicza 21; pokój nr 7 

          -  Grzegorz Prawucki g.prawucki@zgkimkleczew.pl tel. 500 345 971 

 

 

           Zapełnione worki /wyłącznie z logo Zakładu/ należy wystawiać w dzień odbioru /do godziny 800/ 

przy trasie przejazdu samochodu odbierającego odpady. Mapka obrazująca trasę odbioru odpadów 

zamieszczona będzie na stronie internetowej spółki w folderze „ Harmonogram odbioru odpadów”. 

 

            Chcemy Państwa poinformować, że w świetle obowiązujących przepisów każdy właściciel 

nieruchomości powinien mieć zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych, a Gmina może wydać 

stosowną decyzję administracyjną osobom, które takich umów nie zawrą. Taką umowę można także 

zawrzeć z innym operatorem mającym stosowne zezwolenia /wykaz firm znajduje się w UG 

Powidz /. 

            W sprawie wszelkich niejasności i zapytań prosimy o kontakt –  

           nr tel.   63 2701400 wew. 407 

              

                                                                                                                           Zarząd Spółki 

                                                                                                                         ZGKiM w Kleczewie 


