
 

  Informacja dla mieszkańców  zamieszkujących  nieruchomości w zabudowie   jednorodzinnej, 

zagrodowej oraz budynki do 7 lokali mieszkalnych na temat zabezpieczenia pojemników na 

odpady w związku ze zmianami od 1 lipca 2013 r.  

    (Nie dotyczy podmiotów gospodarczych i instytucji, dla których obowiązują   dotychczasowe 

zasady odbioru odpadów w oparciu o aktualne umowy). 

                                                  Szanowni Państwo!  

W związku z wchodzącymi w życie z dniem 01 lipca 2013r. zmianami w Ustawie  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                       

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu z dniem 30 czerwca 2013 r. rozwiązuje                             

z Państwem umowę  na wywóz  odpadów komunalnych, zgodnie z wcześniejszym wypowiedzeniem. 

 PGK i M   w wyniku wygrania przetargu będzie dalej świadczył te usługi, ale w oparciu                  

o umowę z Gminą Myślibórz, do której mieszkańcy wnosić będą opłaty zgodnie ze złożonymi 

deklaracjami, według stawek uchwalonych przez Radę Miejską. 

Przypominamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek z dniem 1 lipca 

wyposażyć  je na własny koszt w pojemniki na odpady zmieszane. Natomiast worki na odpady 

segregowane, dla mieszkańców , którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę, dostarczy nieodpłatnie 

firma  Eko-Myśl przed 1 lipca 2013 r. i  firma ta będzie odbierała odpady segregowane. Każdy 

mieszkaniec otrzyma po 4 worki z przeznaczeniem na różne typy odpadów (1/ papier 2/ szkło                        

3/ tworzywa sztuczne, opakowania wielo materiałowe i metale 4/ odpady zielone i inne ulegające 

biodegradacji). 

 Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zakupu dotychczas użytkowanych 

pojemników na odpady komunalne albo ich wydzierżawienie od PGK i M w Myśliborzu. Koszt 

dzierżawy pojemników ustala się na 2 złote miesięcznie +VAT i będzie opłacany 2 razy do roku            

( 2x12 zł +VAT) na podstawie wystawionej faktury, po zawarciu umowy dzierżawy. 

Mieszkańcy, którzy zainteresowani są zakupem pojemników na własność zapłacą cenę 

ustaloną indywidualnie w zależności od stanu technicznego i typu pojemnika. 

Mieszkańcy, którzy zakupią pojemniki z innych źródeł i nie są zainteresowani zakupem 

pojemników, ani ich dzierżawą  od PGK i M zobowiązani są do dnia  30 czerwca 2013r. zwrócić 

pojemnik firmie PGK i M.  

Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty oraz budynki, w których jest powyżej 7 lokali 

mieszkalnych wyposażone będą w pojemniki zbiorcze i ich ta informacja nie dotyczy. 

Dodatkowe informacje: PGK i M Myślibórz ,Tel. 957473165  wew.122 

                                                                        Zarząd PGK i M Sp. z o.o. w Myśliborzu 

 

 

 

       Prosimy o zwrot Deklaracji do PGK i M Myślibórz do 25 czerwca 2013 r. 

            

 

           Deklaracja odnośnie dzierżawy, zakupu, zwrotu pojemników na odpady zmieszane 

 

       Imię i nazwisko …………………………………………………………….……… 

 

         Adres………………………………………………………………………………… 

 

W związku z koniecznością rozliczenia się z użytkowanych pojemników zobowiązuję  

się do dnia 30 czerwca 2013r. : 

 zwrócić *                                 ……………szt. pojemników o pojemności ……………….. 

 

 zakupić*                                   ……………szt. pojemników o pojemności ………………. 

 

 podpisać umowę dzierżawy *  ..…………. szt. pojemników o pojemności ………………. 

 

 

………………………………… 

     (miejscowość, data, podpis) 

        *właściwe podkreślić i uzupełnić 


