
 
 

 

Adres: 64-020 Czempiń, ul. Kościańskie Przedmieście 2 B  
woj. wielkopolskie, powiat: kościański 

NIP: 6981716272, Regon: 411565209 
tel. /fax. +48.61 282 63 03, +48.61 282 33 58 

e-mail: czo.selekt@czempin.pl, 

informuje i przypomina 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że od stycznia 2017 r. obowiązuje nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych   

z terenu gminy Kamieniec. Będzie ona obowiązywała do końca 2019 r. Podmiotem, który świadczy 

usługi na terenie Państwa gminy jest firma: 

 

Wykonawca: 

REMONDIS Sanitech Sp. z o.o.  

Oddział Kościan 

ul. Łąkowa 5; 64-000 Kościan 

 

Tel. Kontaktowy: 65 51 14 480 

Fax. 65 511 44 89 

 

Podwykonawca: 

REMLI Anna Majewska 

ul. Powstańców Wlkp. 7 

64-030 Śmigiel 

(zbiórka odpadów segregowanych) 
 

W ramach umowy firma wywozowa świadczy usługę odbioru odpadów: 

- zmieszanych – tylko i wyłącznie zebranych w pojemnikach umożliwiających ich odbiór 

specjalistycznym samochodem tzw. śmieciarką, odpady wystawione w workach obok pojemnika  

nie będą odbierane; 

- zebranych selektywnie  – w workach lub pojemnikach oznaczonych rodzajem gromadzonego 

wewnątrz odpadu. Worki dostarcza firma wywozowa lub w przypadku większego zapotrzebowania 

można je pobrać w siedzibie Biura Związku lub Urzędzie Gminy. 

- odpadów zielonych (trawy, liści, drobnych gałęzi)- odbiór odbywa się od miesiąca kwietnia  

do października  zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Aby w nim uczestniczyć, należy zgłosić 

się do  firmy wywozowej.  Jednorazowe zgłoszenie obowiązywało będzie przez cały okres umowy  

tj. do 2019 r. Odpady zielone należy wystawiać w workach ulegających biodegradacji, które dostarcza 

firma wywozowa, po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zbiórce przez właściciela nieruchomości 

(pierwszy odbiór po trzy worki, następnie tyle, ile zostanie odpadów zielonych wystawionych). 

Dopuszcza się również odbiór odpadów zielonych w pojemnikach oznaczonych „odpady zielone”,  

po wcześniejszym uzgodnieniu takiego sposobu odbioru przez właściciela nieruchomości z firmą 

wywozową. Minimalne ilości odpadów zielonych jakie pojawią się w okresie od listopada do marca 

będą odbierane jako odpady zmieszane, należy je zatem umieścić w pojemniku na odpady zmieszane; 
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- wielkogabarytów i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w trakcie zbiórki objazdowej 

tzw. „wystawki” sprzed nieruchomości zamieszkałych dwa razy w roku, zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem. Informacje o odpadach, jakie można w ramach zbiórki wystawić, znajdziecie 

Państwo na stronie www.selekt.czempin.pl . 

Poza odbiorami w/w odpadów sprzed nieruchomości, możecie Państwo oddawać bezpłatnie 

określone frakcje odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego 

się w Plastowie. 

Regulamin PSZOK i rodzaje przyjmowanych odpadów znajdziecie Państwo na stronie 

www.selekt.czempin.pl 

 

Przeterminowane leki należy oddawać do aptek znajdujących się na terenie gminy  lub do PSZOK. 

Wykaz aptek umieszczony został na stronie  www.selekt.czempin.pl 

 

Dodatkowo proponujemy Państwu nową usługę - mycie i dezynfekcję pojemników na odpady 

komunalne. Odbywać się ona będzie dwa razy w roku.  Aby skorzystać z tej oferty należy zgłosić  

się do firmy wywozowej do końca lutego każdego roku.  Usługa nie jest dodatkowo płatna, nastąpi  

w ramach opłaty jaką Państwo uiszczacie za odbiór odpadów komunalnych. Mycie odbędzie  

się zgodnie z harmonogramem, który dostarczy firma wywozowa właścicielom nieruchomości 

zainteresowanym usługą. Taki harmonogram zostanie umieszczony również na stronie 

www.selekt.czempin.pl 

 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania, poprzez złożenie nowej deklaracji, wszelkich 

zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(m.in. zmiana ilości zamieszkałych osób, zmiana właściciela nieruchomości, wielkości i ilości 

pojemników w przypadku nieruchomości niezamieszkałych…) 

Deklaracje można składać bezpośrednio w siedzibie Biura Związku w Czempiniu przy ulicy Kościańskie 

Przedmieście 2B, tel. 61 2826303, 61 2823358 lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Kamieńcu. 

Informujemy, że stawki za odbiór odpadów komunalnych nie uległy zmianie. 
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