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OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY DĄBRÓWKA 
W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

z dnia 01.02.2019 roku

W dniu 31.01.2019 r. Urząd Gminy Dąbrówka podpisał nową umowę na odbiór odpadów 
komunalnych. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie konsorcjum firm: RDF Sp. z o.o. (Lider 
Konsorcjum), ul. Kołobrzeska 5, 07 - 4 0 1  Ostrołęka, MPK Pure Home Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), 
ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka zobowiązuje się m.in. do :

1. Do dostarczenia nowych harmonogramów
2. Dostarczenia worków w 6 kolorach do segregacji odpadów, oraz ulotek informacyjnych o 

sposobie segregowania, worki będą zawierały nadruk informacyjny o przeznaczeniu 
(dodatkowe worki można odebrać w Urzędzie Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14 
w godzinach pracy urzędu)

3. Dostarczenia pojemników do miejsc trudnodostępnych oraz w okolicach działek 
rekreacyjnych

4. Do odbioru odpadów z częstotliwością:
• zm ieszane-dw a razy w miesiącu
• segregowane -  raz w miesiącu
• ulegające biodegradacji -  dwa razy w miesiącu
• wielkogabarytowe - dwa razy na rok

działki letniskowe: od kwietnia do października dwa razy w tygodniu w pozostałych 
miesiącach raz w tygodniu

Przeterminowane leki należy dostarczać do Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dąbrówce i Kuligowie, 
zużyte baterie do Urzędu Gminy Dąbrówka.

Odbiorca jest zobowiązany do odebrania każdej ilości i rodzaju, wytworzonych na terenie Gminy 
Dąbrówka odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach/workach, które znajdują się 
bezpośrednio przy pojemnikach tzn. nadwyżek a także odpadów, które zostały rozsypane w trakcie 
dokonywania odbioru.

Ponadto dodatkowe pojemniki do zbierania: papieru i tektury, szkła, opakowań ze szkła, tworzyw 
sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu znajdują się na Bazie Zakładu Komunalnego w 
Dąbrówce ul. Kościelna 7.

Pojemniki z których Państwo korzystali do tej pory są własnością firmy Partner. Prosimy 
o umożliwienie odbioru firmie Partner koszy tzn. wystawienie pojemników wraz z odpadami 
zgodnie z obowiązującym od dnia 1.02.2019 roku nowym harmonogramem. Nowy operator 
odbierze odpady a następnie firma Partner zabierze puste pojemniki.

Za utrudnienia przepraszamy.

http://www.dabrowka.net.pl

