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Zmiana w odpadach - niezamieszkałe wyłączone.
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1 stycznia 2023 r. nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady „wyjd?” z
systemu odbiorów odpadów zorganizowanego przez gmin?. Rada Miasta M?awa w dniu 28 czerwca
2022 r. podj??a w tej sprawie uchwa??. Uchwa?a jest prawomocna i wejdzie w ?ycie z dniem 1 stycznia
2023 r., w zwi?zku z czym w systemie odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez gmin?
pozostan? wy??cznie nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy. W?a?ciciele nieruchomo?ci
niezamieszka?ych, od których teraz odpady odbierane s? w ramach umowy zawartej przez gmin? (bo
z?o?yli deklaracj? do Urz?du Miasta) b?d? musieli na odbiór odpadów zawrze? umowy we w?asnym
zakresie. Umow? mo?na zawrze? tylko z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów na terenie
miasta czyli wpisanym do Rejestru Dzia?alno?ci Regulowanej. W Rejestrze mo?na sprawdzi? co to za
podmioty i jakie odpady mog? odbiera? – rejestr dost?pny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod
linkiem: https://bip.mlawa.pl/artykul/wykaz-podmiotow-wpisanych-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-wzakresie-odbierania Postanowienia umowy na odbiór odpadów musz? zapewnia? odbiór wszystkich
frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z ustaw? o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach i naszym
Regulaminem w tym zakresie. Inaczej umowa b?dzie wadliwa, a nieprzestrzeganie ustawy jest nie tylko
naganne, ale i zagro?one sankcjami. Nie wolno pozbywa? si? odpadów w inny sposób, ni? przewiduj? to
przepisy np. przez codzienne wywo?enie ich do domu. Nie wolno tak?e wrzuca? odpadów
pochodz?cych z dzia?alno?ci gospodarczej (nieruchomo?ci niezamieszka?e) do pojemników
przeznaczonych na odpady pochodz?ce z gospodarstw domowych od mieszka?ców. Inaczej zap?ac? za
nie Ci ostatni (w budynkach wielolokalowych z lokalami u?ytkowymi ??dajmy od zarz?dców rozdzielenia
i oznakowania pojemników!). W?a?cicielom nieruchomo?ci niezamieszka?ych radzimy nie zostawia?
kwestii podpisania umowy na ostatni? chwil?, albo tym bardziej „na kiedy?”. Wszystkie nieruchomo?ci
zostan? bowiem skontrolowane w tym zakresie. Dbajmy o porz?dek i przestrzeganie prawa.
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