Od 1 stycznia 2021 r. w Jarosławiu
nowe zasady odbioru śmieci
z nieruchomości niezamieszkałych
Decyzją Rady Miasta Jarosławia (Uchwała Nr 344/XXVI/2020)
od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe zostaną wyłączone
z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Każdy właściciel
nieruchomości niezamieszkałej /sklepy, instytucje oświatowe, przychodnie,
budynki biurowe, lokale gastronomiczne, hotele, firmy usługowe itd./
zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy na odbiór odpadów
komunalnych.
●

Oferujemy:
- odbiór odpadów komunalnych
- odbiór selektywnie zebranych surowców wtórnych
- odbiór odpadów wielkogabarytowych
-odbiór zużytego sprzętu RTV/AGD
Naszym klientom udostępniamy pojemniki na odpady
dostosowane do indywidualnych potrzeb.

W sprawie szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu
e-mail: umowy@pgkimjaroslaw.pl
lub naszych punktów obsługi klienta:
●

●

●

PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o
ul. Przemyska 15, Jarosław
od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 16 621 25 60, 16 624 47 51
Punkt PSZOK
ul. Racławicka 24, Jarosław
od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 16 621 22 60
Zakład Oczyszczania Miasta – Makowisko 163
od poniedziałku do piątku, w godz. od 6:00 do 14:00
tel. 16 621 63 87, email: zom@pgkimjaroslaw.pl

Nie zmieniają się zasady odbioru odpadów z nieruchomości, która
znajduje się w zabudowie mieszanej tzn. takiej która w części jest
nieruchomością mieszkalną, a w części stanowi miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej lub użyteczności publicznej.
●

W przypadku braku podpisania umowy do 31.12.2020 r. obecnie
posiadane pojemniki będące własnością PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.
zostaną zabrane i usługa odbioru odpadów komunalnych przestanie być
realizowana.
●

Zapraszamy wszystkich do kontynuowania współpracy z naszą Spółką
i podpisywania indywidualnych umów. Umowy na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych będą podpisywane od dnia 1 grudnia 2020r.
W razie pytań, przygotowania szczegółów oferty zachęcamy do
wcześniejszego kontaktu e-mailowego: umowy@pgkimjaroslaw.pl
Do Państwa dyspozycji będą czynne również punkty obsługi klienta:
●
●
●

Biuro PGKiM Jarosław, ul. Przemyska 15; od 7:00 do 15:00
Zakład Oczyszczania Miasta, Makowisko 163; od 6:00 do 14:00
PSZOK, Jarosław ul. Racławicka 24; od 7:00 do 15:00

● PGKiM Jarosław Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław Tel. 16 621 25 60
● Zakład Oczyszczania Miasta, Makowisko 163; od 6:00 do 14:00
Tel. 16 621 63 87, e-mail: zom@pgkimjaroslaw.pl
● PSZOK, Jarosław ul. Racławicka 24; od 7:00 do 15:00 Tel. 16 621 22 60

