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KOSOVNI ODPADKI
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Vsako gospodinjstvo občine Sevnica, ki je vključeno v sistem ravnanja z odpadki, ima pravico naročiti enkratni brezplačni odvoz do 2 m
kosovnih odpadkov, nastalih v gospodinjstvu. Prednost tega načina je, da se odvoz lahko izkoristi po potrebi – kadarkoli, po naročilu
uporabnika - enkrat v koledarskem letu.
Obrazec »NAROČILNICA ZA KOSOVNI ODVOZ« je objavljen na spletni strani podjetja www.komunala-sevnica.si, lahko vam ga dostavimo
tudi po navadni pošti. Izpolnjenega nato vrnete po elektronski ali navadni pošti na naslov podjetja ali ga izpolnite na sedežu podjetja.
Po vašem prejetem pisnem naročilu Komunala Sevnica najkasneje v roku treh tednov, po predhodni uskladitvi termina, izvede odvoz
naročenih kosovnih odpadkov. Kosovne odpadke je potrebno pripraviti izključno na dogovorjen dan odvoza.
VSAKO DRUGO NEPRIJAVLJENO ODLAGANJE KOSOVNIH ODPADKOV JE KAZNIVO!

Ponujamo in priporočamo tudi možnost, da se v naselju več gospodinjstev hkrati dogovori za odvoz in z oddajo naročilnic potem vsem
skupaj postavimo večji (7, 9 ali 12 m3) zabojnik.
V večstanovanjskih stavbah / blokih je podobno, vendar tu vsako posamezno gospodinjstvo ne more naročiti odvoza. Izpolnjeno naročilnico
se odda predstavniku bloka/upravitelju, ki se potem dogovori s Komunalo za postavitev večjega zabojnika in odvoz kosovnih odpadkov
skupaj za en blok.
Vsako gospodinjstvo ali blok ima možnost enkratnega letnega brezplačnega naročila odvoza kosovnih odpadkov.
Seveda je možno naročati tudi večje ali večkratne odvoze, ki pa se potem izvršijo proti plačilu.
Še vedno pa velja, da lahko vse vrste odpadkov iz gospodinjstev skozi celo leto brezplačno dostavljate na Zbirni center za odpadke, Savska
cesta v Sevnici.
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