
 

Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Niegowa 
Od 1 lipca 2013 roku Gmina będzie odpowiadać za odpady komunalne. Nowy system obejmie tylko 

nieruchomości zamieszkałe. Pozostałe nieruchomości m.in. domki letniskowe oraz te, na których 

prowadzona jest działalność gospodarcza będą objęte wywozem odpadów na dotychczasowych zasadach.  

 

1. Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami? 
Deklarację składa właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty oraz  każdy inny podmiot zarządzający 

nieruchomością ( np. dzierżawca, trwały zarządca). 

 

2. W jakim terminie należy złożyć deklarację? 

Wypełnioną, podpisaną własnoręcznie deklarację należy złożyć do dnia 10 czerwca 2013 roku, 
następnie każdorazowo w terminie 14 dni w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczania opłaty 

np. liczby mieszkańców czy zmiany stawki opłaty. 

 

3. Ile wynosi miesięczna stawka ?  

 Selektywna zbiórka odpadów  Nieselektywna zbiórka odpadów 

-  5 zł od osoby miesięcznie - 10 zł od osoby miesięcznie 

 
4. Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami? 
W przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie 

administracyjne mające na celu wydanie decyzji, w której Wójt Gminy określi wysokość przedmiotowej 

opłaty. 

 

5. Jak obliczyć wymiar opłaty za zagospodarowanie segregowanych odpadów? 

LICZBA OSÓB MIESZKAJĄCYCH x 5,00 zł = WYSOKOŚĆ 

MIESIĘCZNEJ  OPŁATY 
 
6. Gdzie pobrać formularz deklaracji?                                        7. Gdzie złożyć deklarację ?  
 - w Urzędzie Gminy w Niegowie                                                - w Urzędzie Gminy w Niegowie  

 - na stronie internetowej: bip.niegowa.pl                                            - u Sołtysa 

   w zakładce : ochrona środowiska                                                              

 - u Sołtysa                                                                       

 

8. Kiedy zapłacić ?  
Opłatę należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Termin pierwszej wpłaty za 

gospodarowanie odpadami upływa  30 lipca 2013 roku za miesiąc lipiec. Opłaty należy wnosić gotówką 

inkasentowi  lub przelewem na rachunek bankowy.  

 

9. Co w przypadku jeżeli opłata nie zostanie wpłacona w wskazanych terminach? 
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami w 

wskazanym terminie albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wówczas zostanie wszczęte 

postępowanie mające na celu wydanie decyzji, w której zostanie określona wysokość zaległości z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalszy brak wpłaty będzie skutkować wszczęciem 

postępowania egzekucyjnego. 

 
10. Czy gmina wyposaży nieruchomość w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz w worki 

przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów? 
Tak, gmina wyposaży nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz w 

worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów.  

 

 

 



11. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmienionaw ciągu roku? 
Tak, w przypadku, gdy gmina stwierdzi, że oszacowane przez nią koszty dotyczące systemu odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych okazały się wyższe od zakładanych, wówczas rada gminy jest 

zobligowana do podjęcia uchwały o zmianie stawki opłat, co będzie wymagało również ponownego złożenia 

deklaracji przez mieszkańców. 

 

12. Kiedy i w jaki sposób będą odpierane odpady komunalne? 
Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wywozu, który zostanie podany do publicznej 

wiadomości. 

·  Opady komunalne pozostałe po segregacji tzw. zmieszane będą odbierane raz w miesiącu. 

·  Odpady zebrane selektywnie będą odbierane raz na 3  miesiące. 

·  Odpady wielkogabarytowe odbierane będą 1 raz w roku. 

·  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie 1 raz w roku. 

·  Zużyte opony odbierane będą 1 raz w roku. 

 
13. Co w sytuacji, gdy mieszkańcy nie będą segregować śmieci? 
Firma odbierająca ma obowiązek każdorazowo zgłaszać gminie przypadki kiedy odpady są gromadzone 

nieselektywnie. Takie zgłoszenie skutkowało będzie podwyższeniem opłaty w drodze decyzji administracyjnej 

z 5,00 zł/osoba/miesiąc na 10,00 zł/osoba/miesiąc. 

 

14. Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
Nowy system wprowadza selektywną zbiórkę części odpadów komunalnych bezpośrednio na terenie 

nieruchomości. W tzw. systemie „u źródła” selektywnie zbierane będą:  szkło, tworzywa sztuczne (butelki PET, 

plastiki, folie), w okresie letnim odpady zielone. 

Oprócz prowadzenia selektywnej zbiórki „ u źródła” Mieszkańcy we własnym zakresie będą mogli dostarczyć 

do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/ następujące rodzaje odpadów: zielone i 

ogrodowe, biodegradowalne, papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, 

przeterminowane leki, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych w ilościach 

nielimitowanych oraz budowlane    i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w limicie 120 

l/mieszkańca/rok. 

PSZOK będzie uruchomiony przy Oczyszczalni Ścieków w Niegowie. Terminy otwarcia będą podane              

w późniejszym terminie. 

 

15. Harmonogram zebrań wiejskich 
Miejscowość termin 

zebrania 

Miejsce 

zebrania 

miejscowość Termin 

zebrania 

miejsce 

Antolka, Tomiszowice 21.05.2013  

godz. 15
00 

Szkoła 

Podstawowa w 

Tomiszowicach 

Łutowiec, 

Mirów 

22.05.2013 

godz. 17
00 

Remiza OSP w 

Mirowie 

Bliżyce 21.05.2013 

godz. 17
00 

Szkoła 

Podstawowa 

Moczydło, 

Niegówka 

22.05.2013 

godz. 19
00 

Szkoła 

Podstawowa w 

Moczydle 

Bobolice, Ogorzelnik 22.05.2013 

godz. 15
00 

Remiza OSP w 

Ogorzelniku 

Mzurów 23.05.2013 

godz. 17
00 

Szkoła 

Podstawowa  

Brzeziny, 

Postaszowice  

27.05.2013 

godz. 15
00 

Szkoła 

Podstawowa 

Niegowa 27.05.2013 

godz. 17
00 

GOK w 

Niegowie 

Dąbrowno 23.05.2013 

godz.19
00 

Szkoła 

Podstawowa 

Sokolniki, 

Zagórze 

21.05.2013 

godz. 19
00 

Szkoła 

Podstawowa w 

Sokolnikach 

Gorzków Nowy, 

Gorzków Stary 

28.05.2013 

godz. 15
00 

Remiza OSP Trzebniów 28.05.2013 

godz. 19
00 

Remiza OSP 

Ludwinów 28.05.2013 

godz. 17
00 

Szkoła 

Podstawowa 

   

 

W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z Urzędem Gminy w Niegowie - tel. 34 315 12 25 

lub przez pocztę e-mail: urzad@niegowa.pl 


