mieszkańcom worków na surowce wtórne na zasadzie „wymiany” –
ilość oddanych worków z odpadami segregowanymi koloru białego i
żółtego

będzie

równała

się

ilości

worków

otrzymanych.

- terminy dokonywania płatności są identyczne jak przy zobowiązaniach
podatkowych:

w

czterech

równych

ratach

do

15

marca,

15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku – jeżeli kwota

Listopad 2015r.
Gospodarka odpadami na terenie Gminy

należności przekracza 100 zł.;
w przypadku opłaty równej 100 zł. lub niższej obowiązuje wpłata całości w

Szanowni Mieszkańcy,

kwartału.

Informujemy, że od stycznia 2016r. ulegają zmianie stawki

- nie ma konieczności składania nowej deklaracji za gospodarowanie

opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy, które

odpadami komunalnymi;

od trzech lat pozostawały na niezmienionym poziomie i były

- w przypadku nieotrzymania worków na odpady prosimy kontaktować

najniższymi na terenie Powiatu Żywieckiego. Przyszłoroczne stawki

się z Urzędem Gminy pod nr telefonu: 33/8639 407 lub 33/8639 395

będą wynosić:

jednej

racie

do

końca

pierwszego

INFORMACJA DLA OSÓB ZAMIEJSCOWYCH
- ustalona została ryczałtowa stawka opłaty od domku letniskowego lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
w wysokości:

7 zł. miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej w budynku za odpady
segregowane,
15 zł. miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej w budynku za odpady
niesegregowane.

120 zł. za dany rok kalendarzowy (za odpady segregowane)

Sposób wyliczenia stawki dla firm pozostaje bez zmian zgodne z

i 240 zł. za dany rok kalendarzowy (za odpady niesegregowane),

zadeklarowaną ilością pojemników.
Wzrost opłaty spowodowany jest przede wszystkim stale

Urząd Gminy Koszarawa
BIP: bip.gwkoszarawa.finn.pl

www.gminakoszarawa.pl
tel.: 33 863-94-07
fax: 33 8639 373
e-mail: ugkoszarawa@gminakoszarawa.com

rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu odbioru i wywozu
odpadów, na co składają się wydatki związane ze składowaniem
śmieci na wysypisku w Żywcu, transportu odpadów i koszty
osobowe.

Obecnie wpłaty mieszkańców nie pokrywają się z wydatkami Gminy

TERMINY ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH

ponoszonymi na realizację zadania związanego z utrzymaniem
czystości i porządku. Zróżnicowanie stawek ma również skłonić nas
wszystkich do efektywniejszej segregacji odpadów. W związku z
tym już od grudnia tego roku zostaną wprowadzone zmiany w
systemie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców:
- raz w miesiącu odbierane będą tylko i wyłącznie odpady
niesegregowane, zmieszane (tzw. balast), a raz w miesiącu
surowce wtórne, czyli odpady segregowane – zaktualizowany
harmonogram przedstawiamy poniżej:

TERMINY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
(szkło, plastik, metal, papier itp.)

Grudzień
2015
Grudzień 2015
Koszarawa od nr 1 Koszarawa od nr Koszarawa Bystra
do 329
331 do nr 583
8 grudzień
7 grudzień
9 grudzień

Rok 2016 (styczeń – czerwiec)
Koszarawa od nr 1 Koszarawa od nr Koszarawa Bystra
do 329
331 do nr 583
3 styczeń
4 styczeń
7 styczeń
2 luty
1 luty
3 luty
8 marzec
7 marzec
9 marzec
5 kwiecień
4 kwiecień
6 kwiecień
10 maj
9 maj
11 maj
7 czerwiec
6 czerwiec
8 czerwiec

Grudzień 2015
Koszarawa od nr 1 Koszarawa od nr Koszarawa Bystra
do 329
331 do nr 583
22 grudzień
21 grudzień
23 grudzień

Rok 2016 (styczeń – czerwiec)
Koszarawa od nr 1 Koszarawa od nr Koszarawa Bystra
do 329
331 do nr 583
19 styczeń
18 styczeń
20 styczeń
16 luty
15 luty
17 luty
22 marzec
21 marzec
23 marzec
19 kwiecień
18 kwiecień
20 kwiecień
24 maj
23 maj
25 maj
21 czerwiec
20 czerwiec
22 czerwiec
- prowadzona będzie ewidencja odbieranych z każdej posesji
odpadów, czyli ilość i rodzaj oddawanych odpadów; zapisy w
ewidencji będą na bieżąco sprawdzane ze złożoną wcześniej
deklaracją „śmieciową”;
- niższa opłata w wysokości 7 zł. od osoby może zostać
zastosowana w przypadku spełnienia wymogu: na 1 pełny worek
odpadów niesegregowanych muszą przypadać 2 pełne worki
odpadów segregowanych (szkło, plastik, metal, papier itp.),
- tam, gdzie jest możliwy bezpośredni dojazd do nieruchomości
(utwardzone drogi boczne) bezwzględnie należy stosować
zasadę wystawiania śmieci bezpośrednio przed posesją,
najpóźniej do godz. 9.00 w dniu odbioru odpadów,
- zachowana zostanie dotychczasowa praktyka przekazywania

