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Szanowni Państwo!

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż worki do selektywnego growadzenia odpadów komunalnych
będą sukcesywnie dostarczane do mieszkańców przy każdorazowym odbiorze odpadów przez firmę wywozową.
Istnieje możliwość osobistego pobierania worków do segregacji odpadów komunalnych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Piotrowie Kujawskim przy ul. Kościelnej 1, pokój nr 5.
Nowe obowiązki Gminy:
1. Gmina przejmuje odpowiedzialność za cały system gospodarki odpadami, począwszy od odbioru odpadów do ich zagospodarowania.
2. Zbiórką odpadów zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy.
3. Gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: bioodpady, papier i tekturę, szkło, tworzywa
sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe.
4. Na terenie Gminy utworzony zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców gminy. W Punkcie tym będzie można zostawić bezpłatnie takie rodzaje odpadów jak: zielone i ogrodowe,
papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, inne
odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim uchwaliła:
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
2. Stawki opłat.
3. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty.
4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty.
5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług (ilość odpadów, częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

Obowiązki właścicieli nieruchomości:
1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.
3. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami.
4. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

W celu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkkuyją mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunlnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D. U. z 2022 r. poz. 1297) tj. stanowiącej
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i określonej stawki.
Ustala sie stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,00 zł
miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane
w sposób selektywny.
Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

wysokości 58,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w
sposób selektywny.
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości
2,00 zł miesięcznie od określonej stawki za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Opłaty wnosimy tylko na rzecz Gminy.
Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości, określająca m.in. liczbę osób zamieszkujących
daną nieruchomość.
Po raz pierwszy właściciel nieruchomości zobowiązany był złożyć wypełnioną deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie
Kujawskim, w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 10 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmina. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Pamiętajmy!

Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać na konto:
Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski
nr konta 66 9551 0002 0000 0101 2000 0140
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