Ogólne warunki dostawy i montażu pojemników półpodziemnych dla zarządców nieruchomości
wielolokalowych
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice istnieje możliwość bezpłatnego
wyposażenia nieruchomości wielolokalowych w pojemniki półpodziemne na odpady segregowane (papier,
plastik, szkło) oraz odpady komunalne zmieszane.
Niezbędne warunki, jakie spełnić musi podmiot ubiegający się o montaż pojemników półpodziemnych:
1. Zarządca/administrator terenu składa pisemny wniosek na montaż pojemników półpodziemnych do
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Katowicach ul. Obroki 140.
2. Do wniosku wymienionego w pkt 1 zarządca/administrator dołącza plan terenu z precyzyjnie wyznaczonym,
proponowanym miejscem usytuowania pojemników półpodziemnych;
3. Wnioskodawca uzgadnia z MPGK Katowice Sp. z o. o. wskazaną lokalizacje w celu wyeliminowania
ewentualnych problemów technicznych wynikających z ich opróżniania.
4. Zatwierdzona przez MPGK Katowice Sp. z o. o. lokalizacja podlega akceptacji przez Wydział Kształtowania
Środowiska Urzędu Miasta Katowice.
5. Po uzyskaniu akceptacji Urzędu Miasta wnioskodawca składa do nadzoru budowlanego stosowne zgłoszenia
budowlane (zgodnie z prawem budowlanym montaż pojemników półpodziemnych nie wymaga uzyskania
zezwolenia budowlanego).
6. Po uprawomocnieniu się zgłoszenia budowlanego wnioskodawca powiadamia MPGK Sp. z o. o.
w Katowicach efekcie dokonanego zgłoszenia budowlanego.
7. Po zakończeniu w/wym. czynności formalno-prawnych następuje montaż pojemników półpodziemnych
w uzgodnionym miejscu.
8. W przypadku pojawienia potrzeby wykonania dodatkowych czynności formalno-prawnych związanych z
wykonaniem montażu pojemników (np. pomiary geodezyjne, uzgodnienia z właścicielem sieci
energetycznej itp.), wykonanie tych czynności leży po stronie wnioskodawcy.
Minimalna konfiguracja montowanych pojemników półpodziemnych obejmuje trzy pojemniki przeznaczone
do selektywnej zbiórki odpadów (papier, tworzywa sztuczne, szkło). Do takiego zestawu pojemników może być
dołączony również pojemnik na odpady zmieszane komunalne. Uwaga – brak jest możliwości montażu
samodzielnych pojemników półpodziemnych na odpady zmieszane.
Pojemniki rozdysponowywane są według kolejności zgłoszeń, do czasu wyczerpania puli pojemników
przewidzianych do montażu na dany rok. Pierwszeństwo mają zgłoszenia dotyczące selektywnej zbiórki.
Zgłoszenia dokonane w danym roku, a niezrealizowane z powodu wyczerpania puli pojemników przechodzą na
rok następny, chyba, że podmiot, który zgłosił zapotrzebowanie na pojemniki półpodziemne rezygnuje
z realizacji w latach następnych.
Osobą do kontaktu w powyższej sprawie z ramienia MPGK Katowice Sp. z o. o. jest Krzysztof Król zastępca kierownika Zakładu Transportu Odpadów, który udziela też szczegółowych informacji, kontakt
telefoniczny (32) 3587 605 lub kontakt email: krzysztof.krol@mpgk.com.pl

