Komunikat prasowy ZM GOAP
z dnia 09.09.2020 r.

Informacja nt. spotkania w sprawie terminowego odbioru odpadów komunalnych
przez firmę FB Serwis
Dnia 09 września br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Związku ZM GOAP z firmą
FB Serwis, która od 1 września 2020 roku świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych m.in.
w Mieście i Gminie Swarzędz. Celem spotkania było omówienie sytuacji związanej z brakiem
terminowego odbioru odpadów przez Wykonawcę w pierwszym tygodniu realizacji usługi.
Podczas spotkania firma FB Serwis przedstawiła plan działań zaradczych i zobowiązała się do:
•
•

•
•
•
•

zwiększenia kadry odbierającej odpady o 3 nowe załogi,
wzmocnienia floty odbierającej odpady o 2 pojazdy. W kolejnych dwóch tygodniach
na terenie Miasta i Gminy Swarzędz odpady odbierać będzie 11 pojazdów, a nie jak do
tej pory 9,
przeprowadzenia uzupełniającej dystrybucji harmonogramów odbioru odpadów do
dnia 14 września br.,
odbioru papieru oraz metali i tworzyw sztucznych z terenu osiedli z częstotliwością
3 razy w tygodniu,
odbioru szkła z terenu osiedli z częstotliwością 2 razy w tygodniu,
przeprowadzenia interwencyjnych odbiorów w najbliższą sobotę tj. 12 września
br. (w przypadku zalegania odpadów wynikających z braku odbioru).

Ponadto Wykonawca zapewnił, że reaguje na wszystkie zgłoszenia przekazywane przez
ZM GOAP dot. braku odbioru odpadów i dokłada wszelkich starań, aby odbiór odbywał się bez
dodatkowych zakłóceń. Wykonawca ponadto poinformował, że zaistniałe problemy mają
charakter przejściowy, a jakość świadczonej usługi z każdym dniem będzie ulegać poprawie.
W celu podjęcia szybkich i skutecznych działań, wszystkie nieprawidłowości dotyczące
świadczenia usługi prosimy zgłaszać mailowo na bok@goap.org.pl.
Przygotował ZM GOAP

Od 2013 r. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) zarządza gospodarką odpadami
komunalnymi. ZM GOAP na terenie 9 gmin aglomeracji poznańskiej organizuje system, kontroluje odbiór, dba o właściwe
zagospodarowanie odpadów dla blisko 725 tys. mieszkańców oraz prowadzi edukację ekologiczną. Organizuje również przetargi
w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK)/ Gratowisk.
Więcej informacji o ZM GOAP na stronie www.goap.org.pl – zakładka MEDIA

