2021

Oferta
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
Sp. z o. o. w Lubinie
na odbiór i transport odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych
na terenie Gminy Miejskiej Lubin

MPO Sp. z o.o. w Lubinie

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
(instytucji, biurowców, firm, lokali gastronomicznych itp.)
z terenu Gminy Miejskiej Lubin

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Lubinie, informuje, iż Uchwałą
Rady m. Lubina nr XXIII/166/21, nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone
z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych. W związku z powyższym, właściciele
nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
tj. podmioty, które dotychczas zobowiązane były do składania deklaracji dla nieruchomości
niezamieszkałych, od 1 marca 2021 r. mają obowiązek zawarcia umowy z dowolnie wybraną
przez siebie firmą zajmującą się odbieraniem i transportem odpadów.

W celu uniknięcia chaosu związanego z odbiorem odpadów z Państwa nieruchomości
proponujemy zawarcie bezpośredniej umowy z firmą MPO Sp. z o. o. przy ul. Rzeźniczej 1
w Lubinie. Wybranie takiego rozwiązania pozwoli Państwu na płynne przejście z systemu
gminnego na wolnorynkowy: pozostawienie obecnych pojemników i kontynuację odbiorów.
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE :
✓

Nieruchomości niezamieszkałe od 1 marca 2021 r. zostają wyłączone z systemu
gminnego.

✓

Podmioty zobowiązane do zawarcia umowy to te, które dotychczas składały deklarację
dla nieruchomości w całości niezamieszkałych np. firmy, instytucje, urzędy, szkoły,
przedszkola, zakłady, sklepy, galerie handlowe, biurowce, biura.

✓

Obecny odbiór na podstawie deklaracji składanych do MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie
przy ul. Rzeźniczej 1 będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem do 13.03.2021r.

✓

Od 1 marca 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do
zawarcia umów na odbiór odpadów z firmą prowadzącą działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.

✓

MPO umożliwia płynne kontynuowanie odbioru odpadów i pozostawienie pojemników.
Więcej informacji pod nr tel. 76 724 99 40 lub e-mail mpo@mpo.lubin.pl.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

2. KORZYŚCI:
➢

Firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie odbioru i transportu odpadów.

➢

Spółka prowadzi działalność na terenie miasta Lubina.

➢

Istnieje możliwość zawarcia umowy i wypełnienia wniosku drogą elektroniczną.
Cała sprawa może zostać załatwiona bez konieczności wychodzenia z biura, telefonicznie
lub przez e-mail.

➢

Uniknięcie chaosu związanego z wymianą pojemników.

➢

Odbiór odpadów realizowany jest bez zakłóceń i przestoju, co spowoduje, że nie zauważą
Państwo zmiany.

➢

Każdy klient może kontynuować odbiór odpadów na obecnych zasadach (dot. ilości
i rodzaju pojemników).
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3. RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW
MPO Sp. z o.o. w Lubinie oferuje odbiór następujących rodzajów odpadów:
o
o
o
o
o

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady ulegające biodegradacji
Papier
Metale i tworzywa sztuczne
Szkło
Istnieje również możliwość zawarcia umowy na odpady inne niż wymienione wyżej.

W tym przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

4. POJEMNIKI/WORKI
Do wyboru mają Państwo poszczególne pojemniki wraz z ich pojemnościami:
o

Pojemniki dwukołowe

o

Pojemniki czterokołowe

o

Kontenery

Pojemniki
dwukołowe

Pojemność
[m3]:

0,12
0,24

0,36
0,66

Pojemniki
czterokołowe

1,1

Kontenery

4, 6, 8, 12
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Znajdujące się dotychczas pojemniki na odpady w Państwa nieruchomości
są własnością MPO. W ramach podpisanej umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o.o. w Lubinie pozostawi bez dodatkowych opłat obecne pojemniki.
Istnieje również możliwość doboru dodatkowej ilości pojemników, a także worków
o pojemności 0,12m3 pod Państwa wymagania.

5. MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW
Pojemniki poddajemy procesowi dezynfekcji w zależności od frakcji odpadów:
•

Odpady niesegregowane (zmieszane) i biodegradowalne – 1 raz w miesiącu

•

Papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne – 1 raz na kwartał

6. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW
Częstotliwość odbioru odpadów pozostanie jak dotychczas. Odpady będą odbierane
w zależności od ich rodzaju.
Tabela 5.1. Częstotliwość odbioru odpadów w zależności od ich rodzaju.

Rodzaj odpadów
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Częstotliwość
odbiorów
co 1 tydzień

Odpady ulegające biodegradacji

co 1 tydzień

Papier

co 2 tygodnie

Metale i tworzywa sztuczne

co 2 tygodnie

Szkło

co 2 tygodnie
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