Wola Uhruska, dnia 14.06.2010 r.

OGŁOSZENIE
Informuję, Ŝe gmina Wola Uhruska zakupiła w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 900 szt. pojemników do zbierania
odpadów o pojemności 110L oraz samochód śmieciarkę wraz z przyczepką. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 344 040,00 zł brutto, na który składają się:

samochód śmieciarka
przyczepka
900 szt. pojemników

brutto
239 120,00 zł
20 374,00 zł
84 546,00 zł

netto
196 000,00 zł
16 700,00 zł
69 300,00 zł

Koszt zakupu 1 szt. pojemnika wyniósł 93,94 zł brutto. Dofinansowanie do kosztów
kwalifikowalnych całości inwestycji wyniosło 200 000,00 zł ze środków unijnych.

W związku z powyŜszym Gmina zamierza
oddać w wynajem dla mieszkańców gminy 900
szt. pojemników do zbierania odpadów.
Są to pojemniki wykonane z blachy ocynkowanej, z kółkami jezdnymi i pokrywą.
Ze względu na czas trwałości projektu wynajem pojemników obejmuje okres 6 lat.
Koszt wynajmu 1 pojemnika wyniesie około 32 zł za cały okres umowy.
Aktualnie dla jednego gospodarstwa planowany jest wynajem 1 szt. pojemnika.
W przypadku nadwyŜki pojemników mogą one zostać rozdysponowane wśród osób, które
zgłosiły chęć najmu dwóch pojemników.

Jedynie osoby, które mają podpisaną umowę z uprawnionym
podmiotem na odbiór odpadów komunalnych będą mogły
zawrzeć umowę najmu.
Wynajem pojemnika nie oznacza, Ŝe to gmina będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Obiór odpadów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, zgodnie z umowami, które Państwo mają zawarte
z podmiotami uprawnionymi.
Na terenie gminy Wola Uhruska aktualnie trzy podmioty posiadają zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe BAZA Piotr Kołodyński
ul. Spokojna 2, 22-230 Wola Uhruska tel. (82) 59-15-469
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Spółka z o. o.
ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska tel. (82) 59-15-065
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie
ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm tel. (82) 560-50-60

Proszę więc o zgłaszanie się do sołtysów celem wpisania się na
listę osób chętnych do podpisania umowy najmu.
Przy zapisach naleŜy podać swój Nr NIP (Numer Identyfikacyjny Podatnika) konieczny do
wystawienia faktury. Zgłoszenia moŜna dokonać takŜe w Urzędzie Gminy Wola Uhruska ul. Parkowa 5.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 czerwca 2010 r.
Po przyjęciu kart zgłoszeniowych od sołtysów zostanie ustalony termin podpisania umowy, wpłaty
i odbioru pojemników w poszczególnych miejscowościach.
Wójt Gminy
/-/ Jan Łukasik

