Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
W dniu 18 września 2020

r. Rada Gminy Krotoszyce podjęła Uchwałę Nr

XVIII/151/2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 5456), na
mocy której nieruchomości niezamieszkałe z dniem 01 stycznia 2021 r. zostaną wyłączone
z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym wszyscy Państwo,

dotyczy to: sklepów, lokali

gastronomicznych, warsztatów samochodowych, rzemiosła w tym: fryzjerstwa, kosmetyki,
krawiectwa itp., którzy złożyli deklarację do gminy zobowiązani są do podpisania
indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem, które posiada
wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Krotoszyce w
zakresie

odbioru

odpadów

komunalnych,

dostępnego

na

stronie

internetowej

www.bip.krotoszyce.pl w zakładce (patrz na lewo) Gospodarka odpadami – „Rejestr
Działalności Regulowanej”.
Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji tych umów - zwracam się z uprzejmą
prośbą o dostarczanie do Urzędu Gminy Krotoszyce ich kserokopii. Brak złożenia
wymaganych umów skutkuje wezwaniem do ich okazania.
Jednocześnie informujemy, że Wójt Gminy będzie prowadził kontrolę nad
wykonywaniem obowiązku zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także
kontrolę firm odbierających odpady z przedmiotowych nieruchomości. Właściciele
nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl art. 6 ust.1 ustawy
z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz.
1439), będą wezwani do przedłożenia kopii aktualnych umów oraz dowodów wpłat za
usługę.
Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z
odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.
Zawiadomienia o zaistniałej sytuacji zostały wysłane do Państwa listem poleconym.
Jednocześnie informujemy iż w systemie gminnym pozostają nieruchomości takie jak m.in.:
•

Urząd Gminy Krotoszyce;

•

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach oraz w Kościelcu;

•

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach;

•

świetlice wiejskie;

•

Gminną Bibliotekę Publiczną w Krotoszycach oraz filię w Warmątowicach
Sienkiewiczowskich;

•

ochotnicze straże pożarne;

•

boiska sportowe oraz place zabaw i miejsca rekreacyjne na terenie miejscowości w
Gminie Krotoszyce;

•

szkoły podstawowe w Kościelcu i Krotoszycach oraz sala gimnastyczna w
Krotoszycach.

W celu ułatwienia Państwu kontaktu z przedsiębiorstwami wpisanymi do powyższego
rejestru poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do firm wpinanych obecnie do rejestru
działalności regulowanej:
1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE i HANDLOWE „COM-D”, sp. z o. o. 59-400
JAWOR, ul. Poniatowskiego 25, tel. 76 870 30 26,
2. REMONDIS Legnica Sp. z o. o., 59-216 Kunice, ul. Legnicka 14, tel. 76 852 33 95
3. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Nowodworska 60, 59-220
Legnica, tel. 76 856 63 50,
4. SIMEKO Sp. z o. o. ul. Karola Miarki 42 , 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 642 80 65
5. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. Z o.o. Al. Miła 2,59-500 Złotoryja, tel. 76 878 31 37
6. FB Serwis Wrocław Sp. z o.o. adres: ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 328 70 36
7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 5a 58-420
Lubawka, tel. 75 741 15 41
8. P.H.U. Komunalnik Sp. z o. o. ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, O/Nysa, ul. Morcinka 66e,
48-303 Nysa, tel. 77 433 06 82
9. EKO - LOGIS Jacek Adamczyk, ul. Cicha 5/1, 51-659 Wrocław, tel. 519 482 464

