Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Sposób zbierania odpadów
Pojemność
Metoda naliczania
Selektywny
pojemnika*)
opłaty
Nieselektywny
120 litrów
240 litrów
360 litrów
1100 litrów
5000 litrów
7000 litrów
10000 litrów
*)

22,00 zł
42,00 zł
62,00 zł
180,00 zł
740,00 zł
1000,00 zł
1380,00 zł

66,00 zł
84,00 zł
124,00 zł
360,00 zł
1480,00 zł
2000,00 zł
2760,00 zł

za pojemnik
za pojemnik
za pojemnik
za pojemnik
za pojemnik
za pojemnik
za pojemnik

Związek Gmin Wierzyca
Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

ZMIANY
od

01.01.2015 r.

Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż wymienione ustala się na podstawie wyboru stawki spośród
wymienionych za pojemnik o najbliższej wyższej pojemności.

Pamiętaj
Od 01.01.2015 r. opłatę uiszcza się bez uprzedniego wezwania
za każdy miesiąc kalendarzowy
w terminie do 25 danego miesiąca

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZMIANY

Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych
Lokalizacja nieruchomości

Nieruchomości
na obszarach
miejskich:
(Czarna Woda,
Kościerzyna,
Skarszewy,
Skórcz,
Starogard Gdański)

Nieruchomości
w zabudowie
wielorodzinnej

Nieruchomości
w zabudowie
jednorodzinnej

Nieruchomości na obszarach
wiejskich:
(Czarna Woda, Bobowo, Kaliska,
Karsin, Kościerzyna, Liniewo,
Lubichowo, Nowa Karczma,
Osieczna, Osiek, Przywidz,
Skarszewy Skórcz, Smętowo
Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard
Gdański, Zblewo.)

Odpady

Częstotliwość

Sezon

BIO
SUROWCE
ZMIESZANE

co tydzień

cały rok

SUROWCE
ZMIESZANE

co dwa tygodnie

cały rok

co tydzień

od kwietnia do
października
od listopada do
marca

BIO
co dwa tygodnie
SUROWCE
ZMIESZANE

co dwa tygodnie

cały rok

co dwa tygodnie

od kwietnia do
listopada

co cztery tygodnie

od grudnia do
marca

BIO

Informacje na temat zmian obowiązujących od 01.01.2015 r. oraz nowe druki deklaracji można pobrać na stronie
www.zgwierzyca.pl, w Urzędzie Gminy/Miasta
lub w siedzibie Związku Gmin Wierzyca, ul. Zblewska 18, Starogard Gd.
Tel/fax: 58 562 19 97; 58 531 38 02; 530 946 185 e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl odpady@zgwierzyca.pl

ULOTKA INFORMACYJNA
dla właścicieli nieruchomości:
Gmin: Bobowo, Kaliska, Karsin, Kościerzyna,
Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna,
Osiek, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne,
Stara Kiszewa, Starogard Gd., Zblewo.
Miast: Czarna Woda, Kościerzyna, Skarszewy,
Skórcz i Starogard Gd.
www.zgwierzyca.pl

Źródło pochodzenia zdjęcia: internet.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
DRUK DO-1

Co się zmieniło
W przypadku konieczności zmiany deklaracji
od 01.01.2015 r. obowiązuje NOWY wzór.

Zgodnie ze złożoną deklaracją,
firma odbierająca odpady wyposaży
nieruchomość w pojemniki na
BIO, SUROWCE i ZMIESZANE.
Utrzymanie pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym i porządkowym to
obowiązek właściciela nieruchomości.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
NIE ULEGA ZMIANIE
Sposób
Metoda naliczania
Stawka
Nieruchomość
zbierania
miesięczna
opłaty
odpadów
selektywny
od mieszkańca
13,50 zł
w budynku
wielorodzinnym
nieselektywny
od mieszkańca
20,00 zł
od gospodarstwa
21,50 zł
jednoosobowego
selektywny
od gospodarstwa
44,00 zł
wieloosobowego
w budynku
od gospodarstwa
jednorodzinnym
32,00 zł
jednoosobowego
nieselektywny
od gospodarstwa
66,00 zł
wieloosobowego

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
DRUK DO-2

Co się zmieniło
Zmienia się sposób naliczania opłaty.
Należy ustalić i zadeklarować określoną ilość odpadów
komunalnych do odbioru w ciągu 1 miesiąca, wyrażoną w
ilości pojemników o określonej pojemności.
Deklarujący NIE OKREŚLA oczekiwanej
częstotliwości odbioru odpadów.

Obowiązuje NOWY wzór deklaracji.
PAMIĘTAJ
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości niezamieszkałej
ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ
opłaty na obowiązującym od 01.01.2015 r.
formularzu DO-2.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na każdy typ
odpadów to obowiązek właściciela nieruchomości.
Możesz wydzierżawić pojemniki
od firmy wywozowej.
Odbiór odpadów odbywać się
z częstotliwością określoną w regulaminie
utrzymania czystości i porządku w gminach
Związku w ilościach zadeklarowanych.

