
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                               

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), w związku z kończącą się w dniu 

31.05.2023 r. umową na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych z terenu gminy Gizałki, Wójt Gminy Gizałki informuje               

o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

położonych na terenie gminy Gizałki. 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Gizałki, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia 

niniejszej informacji, tj. od 23 stycznia 2023 r. do dnia 24 marca 2023 r. złożyć Wójtowi Gminy 

Gizałki pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych 

zorganizowanego przez Gminę. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a cytowanej wyżej ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ww. oświadczeniu 

właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę 

(posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którym zawarł umowę oraz 

dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. 

Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 czerwca 2023 roku  

i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych. 

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI 

REGULOWANEJ, W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GIZAŁKI: 

Lp. 
Nazwa firmy, siedziba i adres  albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, 

dane kontaktowe 

1. 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz 

 

2. ZGO-NOVA Sp. z o.o., Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1A, 63-200 Jarocin 

3. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna, ul. Bażancia 1A, 62-800 Kalisz 

 

4. 
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Polna 71, 63-300 Pleszew 

 

5. 
WM WIATROWIEC ENERGIE Sp. z o.o., Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki 

 

6. Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX”, ul. Zakopiańska 12, 62-800 Kalisz 

 


