STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na niezakończone postępowanie przetargowe na chwilę obecną nie uległy zmianie
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Po
zakończeniu
postępowania
przetargowego
zostanie
podjęta
uchwała
o
zmianie
stawki
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednakże należy mieć na uwadze, że uchwały dotyczące gospodarki
odpadami komunalnymi podlegają nadzorowi Wojewody Dolnośląskiego i nie są prawomocne bezpośrednio
po uchwaleniu przez Radę Miejską w Szczytnej lecz dopiero 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Województwa
Dolnośląskiego i uprzedniej kontroli nadzoru.
W ciągu 14 dni od wejścia w życie nowej stawki będziecie Państwo zobowiązani do złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UWAGA: Gmina nie może zarabiać na odpadach komunalnych ale nie powinna też dokładać
do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
System gospodarowania odpadami komunalnymi ma się samofinansować.
Na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają się koszty związane z całą obsługą systemu m.in.
odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, dostarczanie Państwu worków do segregacji
odpadów komunalnych, utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE/ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ/
AGROTURYSTYKI:
Uchwałą Nr XXIV/159/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 maja 2013 r. została uchylona
Uchwała Nr XX/122/12 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2012 r. - w sprawie przejęcia obowiązków
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczytna, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w związku z czym właściciele nieruchomości niezamieszkałych tj.
prowadzących działalność gospodarczą, agroturystykę bądź mający w posiadaniu inną
nieruchomość
niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne zobowiązane są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór
odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez
Burmistrza Szczytnej i okazania zawartej umowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej w celu zaewidencjonowania
jej w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Rejestr działalności regulowanej jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.szczytna.pl/ zakładka:
Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Szczytna.

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH:
Poza zwykłym harmonogramem: terminem i częstotliwością odbioru odpadów komunalnych, mieszkańcy Gminy
Szczytna mogą bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Szczytnej przy ul. Pocztowej 11.
Punkt ten zobowiązany jest odbierać od mieszkańców następujące odpady:
odpady komunalne ulegające
biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji i odpady zielone
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