
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 

Pleszew, dn. 01.06.2022 r. 

GO.6232.66.2022 

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy 

 

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

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), Burmistrz Miasta i 

Gminy Pleszew informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy 

Pleszew oraz obsługi Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(SPSZOK), wyznaczając jednocześnie termin do 31.07.2022 r. na: 

1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu 

odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość 

jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia; 

2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu 

odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel 

nieruchomości jest objęty tym systemem. 

W oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę, z którym 

zawarł umowę i który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, 

pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. 

Odwołanie oświadczenia oraz oświadczenie są skuteczne od dnia, w którym zaczęła 

obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów 

komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz obsługi Stacjonarnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) i nie mogą być odwołane przez 

okres obowiązywania tej umowy - w okresie od 1.10.2022r. – 31.03.2023r.  

Oświadczenia składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, Referat Gospodarki 

Odpadami, ul. Polna 71, 63-300 Pleszew, pokój nr 5. 

 z up. Burmistrza 
 
                                                                                                    Angelika Sołtysiak 
                                                                                                        Kierownik 
                                                                                        Referatu Gospodarki Odpadami 
Załączniki: 

1. Odwołanie oświadczenia Właściciela nieruchomości niezamieszkałej o wyłączeniu się 

z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto i Gminę 

Pleszew 

 

 


