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Bełchatów, 08.12.2020 r.

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA
Wobec zmiany przepisów wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto Pabianice
podjęło decyzję o wyłączeniu z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości
niezamieszkałych, czyli podmiotów gospodarczych i innych nieruchomości zgłoszonych do Urzędu Miasta, jako
nieruchomości niezamieszkałe. W związku z powyższym:

OD 01.01.2021 ROKU SPÓŁKA ”EKO-REGION” ZAPRZESTAJE ODBIERANIA
ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA PODSTAWIE DEKLARACJI
ZŁOŻONYCH DO URZĘDU MIASTA.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, są Państwo zobligowani do zawarcia we własnym zakresie umów na odbiór
odpadów komunalnych. Ponieważ posiadają już Państwo pojemniki na odpady, będące własnością Spółki
”EKO-REGION”, zachęcamy do kontynuowania z nami współpracy i zawarcia ze Spółką ”EKO-REGION”
umowy na obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W tym celu, w załączeniu
przesyłamy druk umowy do uzupełnienia. Prosimy o wypełnienie zaznaczonych pól zarówno w umowie, jak
i w załączniku.
Z uwagi na bardzo krótki czas pozostały do końca 2020 roku, umowa może zostać zawarta wyłącznie na taki
pojemnik, jaki Państwo obecnie posiadacie i z obowiązującą aktualnie częstotliwością odbioru, tj. „co tydzień”.
Zmiany dotyczące rodzaju i ilości pojemników oraz częstotliwości ich odbioru będą mogły być wprowadzone
aneksem do umowy - zgodnie z Państwa potrzebami - w pierwszych miesiącach 2021 roku. Umowy zawierane są
na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Faktury są wystawiane na koniec miesiąca
i wysyłane z siedziby Spółki tradycyjną pocztą lub elektronicznie, jeżeli zostanie wyrażona przez Państwa zgoda
w tym zakresie. Podpisane obustronnie umowy będziemy do Państwa odsyłać pocztą tradycyjną.
Poniżej przedstawiamy ceny netto za jednorazowy odbiór jednego pojemnika:
120 L – 25,00 zł,
240 L – 43,00 zł,
1100 L – 130,00 zł
Prosimy o wypełnienie zaznaczonych pól oraz podpisanie dwóch egzemplarzy umowy i dostarczenie oryginałów
wraz z załącznikami oraz dokumentami firmy (KRS, wpis do CEIDG, itp.) do Oddziału Spółki w Pabianicach przy
ul. Traugutta 6a (komplet dokumentów można wkładać również do skrzynki oznaczonej napisem ”EKO-REGION”,
znajdującej się na ścianie budynku).W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pabianice@eko-region.pl.
Jeżeli nie planują Państwo zawarcia umowy ze Spółką ”EKO-REGION” prosimy o przesłanie stosownej informacji
na adres mailowy pabianice@eko-region.pl.

NIEDOSTARCZENIE PRZEZ PAŃSTWA PODPISANEJ UMOWY BĘDZIE RÓWNOZNACZNE
ZE WSTRZYMANIEM Z DNIEM 01.01.2021 R. ODBIORU ODPADÓW I ZABRANIEM
POJEMNIKÓW, KTÓRE SĄ WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI
ODBIORU POJEMNIKÓW MOGĄ PAŃSTWO ZOSTAĆ OBCIĄŻENI ICH KOSZTAMI.
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