
PRZECZYTAJ UWAŻNIE 

Szanowni mieszkańcy Gminy Nowe Piekuty.  

Od 1 lipca 2013 roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które są konse-

kwencją nowelizacji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach. Zgodnie z w/w ustawą Gminy przejmują obowiązki odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości.  

Jak przygotować się do nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi : 

1. Każdy właściciel nieruchomości powinien wypowiedzieć umowę z firmą „ASTWA” na odbiór odpa-

dów komunalnych, ze skutkiem na dzień 30.06.2013 r. W niniejszej korespondencji otrzymali Państwo 

przykładowy druk wypowiedzenia umowy, który można wykorzystać.  Wypowiedzenie umowy należy 

wysłać na adres firmy „ASTWA” za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, najpóźniej do dnia 20 marca 

2013 r.     

2. Każdy właściciel nieruchomości ma ustawowy obowiązek złożenia deklaracji o    

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji 

otrzymali Państwo w niniejszej korespondencji. Deklarację należy wypełnić i       

dostarczyć do Sołtysa wsi do 15.03.2013r. lub do Urzędu Gminy Nowe Piekuty w 

nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2013 r. 

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/119/2012 z dnia 19.12.2012r. opłata za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego, z tym że przez gospodar-

stwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal 

lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, 

jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.    

     Wysokość miesięcznych stawek przy prowadzeniu segregacji odpadów wynosi: 

1) od małych gospodarstw domowych (od 1 do 2 osób) w wysokości 23,00 zł;  

2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 6 osób) w wysokości 33,00 zł. 

3) od dużych gospodarstw domowych (od 7 osób i  wzwyż) w wysokości 43,00 zł.  

 

W przypadku, gdy odpady komunalne nie będą segregowane w sposób selektywny, stawki ulęgają zwięk-

szeniu i wynoszą: 

1) od małych gospodarstw domowych (od 1 do 2 osób) w wysokości 36,00 zł; 

2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 6 osób) w wysokości 54,00 zł. 

3) od dużych gospodarstw domowych (od 7 osób i wzwyż) w wysokości 70,00 zł. 

 
Jeśli zadeklarujecie Państwo posiadanie kompostownika przydomowego to stawkę opłaty pomniejszacie o5zł.                                                                                                                                                     

Zachęcamy mieszkańców do segregacji odpadów oraz posiadania kompostownika przydomowego. Jest to 

dobry sposób aby znacząco zmniejszyć koszty odbioru odpadów a jednocześnie dbać o środowisko naturalne.                                                                                                                                                   

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Gminy Nowe Piekuty segregacji będą podlegać odpady opakowa-

niowe ze szkła oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych (plastiku).  

 W celu uzyskania szerszych informacji na temat gospodarki  odpadami na terenie Gminy Nowe Piekuty, lub kłopotów 

z wypełnieniem deklaracji, mogą Państwo kontaktować się z Referatem Inwestycyjno- Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rol-

nictwa w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty, pk. Nr 14, ul. Główna 8 18-212 Nowe Piekuty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

(osoby starsze lub chore) możliwy jest dojazd i pomoc pracownika w wypełnieniu deklaracji po uprzednim powiadomieniu o zaist-

niałej potrzebie.  

pod numerem telefonu 
w godzinach od 7:30 do 15:30 

86 476 15 20 wew. 19 

 
lub wysłać e-mail 

 
ugpiekuty@pro.onet.pl 

 

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej www.nowepiekuty.pl na której znajdą państwo Regulamin utrzymania 

czystości i porządku obowiązujący na terenie Gminy Nowe Piekuty, uchwały Rady Gminy dotyczące nowego systemu gospodaro-

wania odpadami oraz znowelizowany tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.    

 

http://www.nowepiekuty.pl/


Wzór wypełnienia punktu E Deklaracji dla gospodarstwa domowego 

od 1do 2 osób przy segregacji i posiadanym kompostowniku. 

 
Wzór wypełnienia punktu E Deklaracji dla gospodarstwa domowego 

od 3 do 6 osób przy segregacji i posiadanym kompostowniku. 

 
Wzór wypełnienia punktu E Deklaracji dla gospodarstwa domowego 

od 7 osób i wzwyż przy segregacji i posiadanym kompostowniku. 

 


