
 

        

 

 
Szanowny Mieszkańcu !!! 
 

Do 30 czerwca 2013 r. zachowujesz dotychczasową umowę na odbieranie odpadów 

komunalnych, sam dokonujesz wyboru jaka firma odbiera Twoje odpady. 

Sprawdź czy Twoja umowa jest okresowa, czy obowiązuje cię okres wypowiedzenia. 
 

Od 1 lipca 2013 r.  będzie funkcjonował nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. To 

Gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który zajmie się wywozem Twoich 

odpadów. Wraz z decyzją w sprawie wymiaru podatku otrzymasz druk deklaracji. 
 

Deklarację należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy w Pilchowicach w terminie od  

2 kwietnia do 30 kwietnia 2013r. 
 

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości zamieszkałej zadeklarujesz na formularzu deklaracji 

ilość mieszkańców zamieszkujących Twoją nieruchomość. Opłata będzie pobierana od ilości 

osób. 
 

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady (np.: 

domki letniskowe; nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza; 

budynki użyteczności publicznej; itp.) zadeklarujesz na formularzu ilość pojemników na 

odpady. Opłata będzie wtedy naliczana od pojemności i ilości pojemników na odpady! 
 

SEGREGUJ ODPADY. Opłata za odpady segregowane jest znacznie niższa. 

Jeśli nie będziesz segregować zapłacisz wyższą stawkę. 

Operator odbierze zebrane przez Ciebie odpady zmieszane i segregowane. Pamiętaj, by 

stosować się do harmonogramu odbioru odpadów. 

Odpady segregowane będziesz gromadzić w pojemnikach lub workach w następującej 

kolorystyce: 

- Niebieski  - z przeznaczeniem na papier i makulaturę, 

-    Zielony  - z przeznaczeniem na szkło, 

-       Żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, oraz  opakowania 

wielomateriałowe, 

- Brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji np. odpady organiczne, 

-    Czarny     - odpady komunalne niesegregowane. 

Zaopatrzenie nieruchomości w worki lub pojemniki o odpowiedniej kolorystyce 

pozostaje w Twojej gestii. 
Ponadto Gmina odbierać będzie wystawione przed Twoją nieruchomością według 

harmonogramu wywozu odpadów: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, 

chemikalia, zużyte baterie i zużyte akumulatory. 

Przeterminowane leki będą bezpłatnie zbierane w pojemnikach znajdujących się 

w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy Pilchowice. 

Zużyte baterie będzie można wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych 

obiektach na terenie Gminy. 

Zgromadzone chemikalia i inne odpady, których chcesz się pozbyć poza harmonogramem 

będziesz mógł zawieźć do punktu selektywnej zbiórki. 

 


