
Opłata nie obejmuje: 

 wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady 

zmieszane, 

 mycia i naprawy pojemnika na odpady zmieszane, 

 sprzątania miejsc, w których ustawione są pojemniki 

na odpady zmieszane. 

Czynności, których nie obejmuje opłata, właściciel 

nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie. 

Każda nieruchomość, niezależnie od podjętej decyzji 

o segregacji odpadów, musi być wyposażona w pojemnik na 

odpady zmieszane o pojemności minimum 120 l – 

wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady 

zmieszane należy do właściciela nieruchomości. 

Opłatę za śmieci należy wnosić do na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Skrwilno nr 27 9546 0004 2004 0020 0101 

0001 w Banku Spółdzielczym w Skępem o/Skrwilno lub u 

inkasenta. Opłatę uiszcza się miesięcznie,  

do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego 

obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Termin uiszczenia 

pierwszej opłaty upływa w dniu 20 sierpnia 2013 r. - dotyczy 

to właścicieli nieruchomości zamieszkałych (domów 

jednorodzinnych, spółdzielni mieszkaniowych) 

i nieruchomości niezamieszkałych. 

KTO, CO I JAK MUSI ZROBIĆ, ABY MIEĆ 

ZAPEWNIONY ODBIÓR ŚMIECI  

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. więc … 

 sam wypełniam deklarację o wysokości opłaty i składam 

ją do Urzędu Gminy do 15 kwietnia 2013 r. 

 wyposażam swoją nieruchomość w pojemnik na odpady 

zmieszane, o pojemności minimum 120 l, 

 sam, bez wezwania, do 20 dnia następnego miesiąca po 

miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, 

wnoszę do Urzędu Gminy opłatę za śmieci – począwszy 

od lipca 2013 r. 

Jestem mieszkańcem spółdzielni mieszkaniowej jako 

właściciel mieszkania spółdzielczego lokatorskiego, 

właściciel mieszkania własnościowego, właściciel 

mieszkania z odrębną własnością lub jestem najemcą 

mieszkania spółdzielczego, więc … 

 wypełniam deklarację o wysokości opłaty i przekazuję do 

spółdzielni mieszkaniowej – a spółdzielnia składa 

deklaracje do Urzędu Gminy do 15 kwietnia 2013 r. 

 opłatę za śmieci wnoszę na konto spółdzielni w terminie 

określonym przez spółdzielnię – a spółdzielnia przekazuje 

opłatę do Urzędu Gminy do 20 dnia następnego miesiąca 

po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty 

dotyczy, wnoszę do Urzędu Gminy opłatę za śmieci – 

począwszy od lipca 2013 r. 

 spółdzielnia mieszkaniowa wyposaży nieruchomość w 

pojemniki na odpady zmieszane 

Jestem właścicielem nieruchomości niezamieszkałej, więc: 

 sam wypełniam deklarację o wysokości opłaty i składam 

ją do Urzędu Gminy do 15 kwietnia 2013 r. 

 wyposażam swoją nieruchomość w pojemnik na odpady 

zmieszane o pojemności minimum 120 l, 

 sam, bez wezwania, do 20 dnia następnego miesiąca po 

miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy 

wnoszę do Urzędu Gminy opłatę za śmieci – począwszy 

od lipca 2013 r. 

Jestem właścicielem nieruchomości letniskowej, więc: 

 sam wypełniam deklarację o wysokości opłaty i składam 

ją do Urzędu Gminy 

 odpady komunalne dostarczam do miejsca zbierania 

odpadów komunalnych posegregowanych 

 sam, bez wezwania, roczną opłatę uiszczam z góry w 

terminie do 30 kwietnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY SKRWILNO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Nowy system gospodarki odpadami 

Z dniem 1 lutego 2015 roku weszła w życie nowelizacja 

ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, która nałożyła zarówno na samorządy 

gminne, jak i na mieszkańców nowe obowiązki z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W wyniku wprowadzonych zmian od 1 maja 2015 r. gmina 

dodatkowo będzie organizować będzie odbiór odpadów 

komunalnych z nieruchomości letniskowych. 

Z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 

natomiast właściciele nieruchomości zobowiązani będą do 

wnoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Jak będzie naliczana opłata?  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy 

właściciel nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej i 

nieruchomości letniskowej będzie naliczał samodzielnie i 

przedstawiał w formie deklaracji, w oparciu o stawkę 

ustaloną przez Radę Gminy. 

Jakie są miesięczne stawki opłat?  

Wysokość miesięcznych stawek opłat dla z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych uchwalonych przez Radę 

Gminy uzależniona jest od tego, czy odpady będą zbierane 

selektywnie, czy też nie i wynoszą: 

Nieruchomości zamieszkałe 

Gospodarstwo domowe – zespół osób mieszkających 

i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się 

samodzielnie. 
Stawki podstawowe od gospodarstw domowych, które 

zbierają odpady niesegregowane: 

 gospodarstwo domowe jednoosobowe – 14,00 zł; 

 gospodarstwo domowe liczące od 2 do 3 osób – 35,00 zł 

 gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób – 53,00 zł 

Stawki niższe od gospodarstw domowych, które zbierają 

odpady selektywnie: 

 gospodarstwo domowe jednoosobowe – 8,00 zł; 

 gospodarstwo domowe liczące od 2 do 3 osób – 20,00 zł 

 gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób – 30,00 zł 

Nieruchomości niezamieszkałe 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, 

sklepy lokale gastronomiczne, działki itp.) opłata będzie 

zależała od objętości, liczby pojemników i stawki. Opłata za 

pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, zbieranych w sposób nieselektywny: 

– 120 litrów – 30,00 zł; 

– 240 litrów – 58,00 zł; 

– 1100 litrów – 260,00 zł; 

Opłata za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny: 

– 120 litrów – 15,00 zł; 

– 240 litrów – 29,00 zł; 

– 1100 litrów – 130,00 zł; 

Odpady zebrane w sposób selektywny z tych 

nieruchomości zostaną odebrane w ramach tej opłaty. 

Nieruchomości letniskowe 

nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 

przez część roku. Wysokość rocznej  opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od 

tego, czy odpady będą zbierane w sposób selektywny czy 

jako zmieszane i wynoszą.: 

 Odpady komunalne zbierane selektywnie - 150,00 zł 

 Odpady komunalne zmieszane - 250,00 zł 

Roczną opłatę uiszcza się z góry w terminie do 30 

kwietnia na rachunek bankowy Urzędu Gminy Skrwilno nr 

27 9546 0004 2004 0020 0101 0001 w Banku Spółdzielczym 

w Skępem o/Skrwilno lub u sołtysa. 

Decyzję o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów na 

terenie nieruchomości podejmuje właściciel nieruchomości 

poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji (rubryka G poz. 

27 lub poz. 28) w Deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Do deklaracji można dołączyć także oświadczenie 

o posiadaniu kompostownika przydomowego, wtedy z terenu 

tej nieruchomości nie będą odbierane odpady 

biodegradowalne (np. odpady kuchenne, liście, trawy, resztki 

żywności) w osobnym worku. 

Czy można zmienić deklarację? 

Tak, jeżeli zmieni się liczba mieszkańców nieruchomości lub 

zmienione zostaną miesięczne stawki opłat ustalone przez 

Radę Gminy. W takich przypadkach należy na nowo 

wyliczyć wysokość opłaty i złożyć deklarację korygującą – 

w ciągu 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 

A jeżeli nie złożę deklaracji?  

Niezłożenie deklaracji, podanie nieprawdziwych danych lub 

brak selektywnej zbiórki (pomimo zdeklarowania) skutkować 

będzie naliczeniem wyższej opłaty jak za odpady zmieszane 

przez Urząd Gminy w drodze decyzji. 

Co otrzymam w zamian za opłatę?  

Opłata obejmuje: 

 odbiór wszystkich odpadów zmieszanych 

z pojemnika na odpady 

 odbiór wszystkich odpadów zbieranych selektywnie 

 worki do selektywnej zbiórki (domy jednorodzinne) 

- jeden zestaw worków na jeden dom jednorodzinny 

 pojemniki do selektywnej zbiórki (domy 

wielorodzinne) - jeden zestaw pojemników na kilka 

domów wielorodzinnych 

 funkcjonowanie  Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów, gdzie będzie można oddać bezpłatnie 

różnego rodzaju odpady pochodzące z gospodarstw 

domowych: przeterminowane leki i chemikalia, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież 

oraz inne odpady zebrane selektywnie 

niemieszczące się w workach. 


