Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych przez firmę REMONDIS Sp. z o.o.
z terenu Gminy Bodzanów:
Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2018 do 31.12.2018
Sołectwa: Łagiewniki, Borowice, Białobrzegi, Nowe Miszewo, Kępa Polska, Nowy Reczyn, Cieśle, Reczyn, Karwowo
Duchowne, Karwowo Szlacheckie:

29.I; 20.II; 29.III; 30.IV; 29.V; 29.VI; 30.VII; 29.VIII; 18.IX ; 29.X; 29.XI; 31.XII
Sołectwa: Miszewo Murowane, Niesłuchowo, Kłaczkowo, Ramutówko, Kanigowo, Pepłowo, Małoszywka, Nowe
Kanigowo, Miszewko, Małoszewo, Felicjanów, Bodzanów:

25.I; 22.II; 22.III; 26.IV; 24.V; 28.VI; 26.VII; 23.VIII; 27.IX; 25.X; 22.XI; 22.XII
Sołectwa: Krawieczyn, Garwacz, Wiciejewo, Leksyn, Mąkolin-Kolonia, Łętowo, Mąkolin, Archutowo, Archutówko,
Gromice, Chodkowo-Działki, Parkoczewo, Cybulin, Chodkowo, Stanowo, Osmolinek, Gąsewo:

26.I; 23.II; 23.III; 27.IV; 25.V; 22.VI; 27.VII; 24.VIII; 28.IX; 26.X; 23.XI; 29.XII
Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie w miejscu
widocznym do drogi publicznej. Odbiór odpadów zebranych selektywnie i zmieszanych
od właścicieli
nieruchomości realizowany będzie od godz. 7:00.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, odpady zielone, papier, szkło,
opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, popiół, opony można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.

Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach: 31 styczeń 2018 r.
oraz 31 sierpień 2018 r. (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy odpowiednio do dnia 19.01.2018 r. oraz
24.08.2018 r.)

Urząd Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, (24) 260-70-06, wew. 129
REMONDIS Sp .z o.o. Oddział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock. (24) 268-10-60

ODPADY - WAŻNE!!!
Zgodnie z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów obowiązują następujące rodzaje
pojemników/worków przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych:






worek niebieski o poj. 120 l: papier, tektura;
worek żółty o poj. 120 l: metale i tworzywa sztuczne;
worek zielony o poj. 120 l: szkło;
worek brązowy o poj. 120 l: odpady ulegające biodegradacji;
pojemnik na odpady zmieszane o poj. 120 l / 240 l.

W przypadku zwiększenia ilości odpadów komunalnych zmieszanych na nieruchomościach zamieszkałych dozwolone jest gromadzenie
ich w dodatkowych workach z tworzyw sztucznych przy pojemnikach. Dodatkowe worki powinny zostać oznaczone ( np. opisane
wodoodpornym markerem) przez wystawiającego odpady napisem ,, odpady zmieszane,,
Utrzymywanie pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym poprzez poddawanie pojemników
dezynfekcji i czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy należy zarówno do właściciela
nieruchomości jak i podmiotu odbierającego odpady.
Obowiązujące stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych
- odpady zbierane w sposób selektywny: 9 zł miesięcznie / osobę,
- odpady zbierane w sposób zmieszany: 18 zł miesięcznie / osobę,
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (ilości osób zamieszkujących nieruchomość) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.

