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Szanowni Państwo!
W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami w Polsce, wynikającą z wejścia w życie znowelizowanej
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poważnym zmianom ulegają zasady
odbioru odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości. Z dniem 1 lipca 2013r. organizowanie odbioru odpadów przejmuje
na siebie Gmina, która będzie to zadanie realizować za pomocą wyłonionego w drodze przetargu wykonawcy w zamian za
opłatę wnoszoną przez Państwa. Opłata ta nie obejmuje wyposażenia nieruchomości w pojemniki, gdyż to zadanie pozostaje
po stronie właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym , uzupełniając ofertę dzierżawy pojemników , którą otrzymaliście
Państwo wcześniej poniżej przedstawiamy naszą propozycję na usługi w zakresie mycia, dezynfekcji i
dezynsekcji oraz napraw technicznych pojemników na odpady komunalne.

Typ pojemnika
(pojemność w litrach)

Cena netto w zł za

Cennik netto w zł napraw technicznych

jednokrotne mycie,

(+ 23 % VAT)

dezynfekcję oraz
dezynsekcję pojemnika

Wymiana klapy

Naprawa/

Spawanie,

wymiana kół

nitowanie

( + 23 % VAT)
60 l

16,00

35,00

12,00

50,00

80 l

16,00

35,00

12,00

50,00

110-120 l

16,00

35,00

12,00

60,00

240 l

17,00

35,00

12,00

60,00

360 l

18,00

75,00

12,00

75,00

660 l

34,00

150,00

28,00

180,00

1100 l

34,00

150,00

28,00

180,00

7000 l

100,00

120,00

-

400,00

Wszystkie wyżej wymienione usługi będą realizowane do trzech dni roboczych po otrzymaniu zlecenia.
Termin napraw technicznych może ulec wydłużeniu z powodu braku części zamiennych u producentów
za co ZOM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Zlecenia można składać:
Osobiście w siedzibie ZOM od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15
Telefonicznie pod numerem 74 857 70 52
lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: pojemniki@zomswidnica.pl
Z poważaniem
Rafał Żurakowski – Prezes Zarządu
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