Komunikat prasowy ZM GOAP
z dnia 2.11.2020 r.

Blisko 400 tys. zł kar dla Wykonawców za brak należytego wykonania umów dotyczących
odbioru i transportu odpadów komunalnych

394 630 zł takie kary zostały nałożone w październiku na Wykonawców w związku z brakiem
należytego wykonania umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych
związanego z wprowadzeniem od 1 września zmian w systemie, w tym zmiany operatorów w
poszczególnych sektorach. To jednak nie koniec konsekwencji finansowych dla firm
odbierających odpady. Część kar za wrześniowe i październikowe uchybienia zostanie naliczone
także w listopadzie i grudniu br.
Postawą do nałożenia kar za np. brak terminowego odbioru odpadów, brak dostarczania pojemników

czy pakietów startowych są zgłoszenia od mieszkańców, które są weryfikowane przez
pracowników Biura Obsługi Klienta. Dopiero po zamknięciu zgłoszenia możliwe jest
wyciągnięcie konsekwencji finansowych wobec Wykonawców.
270 540,00 zł dla FB Serwis, 94 730,00 zł dla SUEZ Zachód Sp. z o.o., 26 900,00 zł dla Remondis
Sanitech Poznań Sp. z o.o. i 2 460,00 zł dla KDS Sp. z.o.o. – tyle zapłacą firmy odbierające za
niewywiązywanie się z zapisów umownych we wrześniu br.
Część wrześniowych i październikowych zgłoszeń została zamknięta dopiero przed kilkoma
dniami, inne wciąż są rozpatrywanie, dlatego pełne zestawienie kar za minione dwa miesiące
dostępne będzie dopiero w grudniu. Dotyczy to głównie firmy Remondis Sanitech - mówi Andrzej
Springer, dyrektor Biura ZM GOAP.
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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

