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Wszyscy oferenci 

 

 

DOT. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE :  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza 

 

              Odpowiadając na pytanie dotyczące  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                       

w trybie przetargu nieograniczonego ZPI.271.6.2017   brzmiące: 

„Prosimy o udzielenie informacji czy na terenie Gminy Nędza istnieje nieruchomość, na której zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ma zostać uruchomiony Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów                           

( PSZOK). Jeżeli tak prosimy o informację czyją własnością jest nieruchomość.” 

 

informuję, że  w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przewidziano tereny 

przemysłowe, usługowe oraz magazynowe, dla których nie wprowadzono zakazu magazynowania                       

bądź zbierania odpadów.  Tereny te stanowią zarówno działki będące własnością  Gminy Nędza,                         

jak również przedsiębiorców oraz osób fizycznych.  Jednocześnie informuję, że na dzień dzisiejszy nie 

wyznaczono działki stanowiącej własność Gminy Nędza, na której przewiduje się lokalizację takiego 

punktu   w roku 2018.  

                Należy jednak podkreślić, że zgodnie z zapisami szczegółowego opisu zamówienia będącego 

załącznikiem SIWZ, po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody  Zamawiającej, dopuszcza się czasowe 

zastosowanie rozwiązań zastępczych ( np. mobilnych PSZOK) do czasu uruchomienia stacjonarnego 

punktu.  Dopuszcza się wszystkie możliwości utworzenia i prowadzenia PSZOK wynikające z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.             

               Obecnie PSZOK dla mieszkańców Gminy Nędza jest zlokalizowany na terenie                                        

Kuźni Raciborskiej.  Jest prowadzony na terenie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji                

Sp. z o. o. na mocy  porozumienia ( umowy )  pomiędzy „KOMART” Sp. z o. o. a GPWIK Sp. z o. o.  

Dopuszczono takie rozwiązanie do czasu utworzenia stacjonarnego PSZOK na terenie Gminy Nędza . 
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