
INFORMACJA 
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

Z TERENU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC 
 

1. System odbioru odpadów komunalnych obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania nie później niż do 15 dnia 

miesiąca kończącego kwartał. Istnieje możliwość miesięcznego wnoszenia opłat. Opłaty można dokonywać w 

kasie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu lub przelewem na rachunek bankowy. Przewiduje się powołanie na 

terenach wiejskich inkasentów, u których będzie można dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami. 

3. Do dnia 31 marca 2013r. należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu pierwszą deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku niezłożenia deklaracji w ww. 

terminie Burmistrz określi,  w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. 

4. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Węglińca stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 19,50 zł brutto za mieszkańca. 

Natomiast w sytuacji gdy odpady są zbierane i odbierane selektywnie stawka miesięczna ulega obniżeniu i 

wynosi 14,50 zł brutto za mieszkańca, a w przypadku gromadzenia odpadów zielonych we własnych 

kompostowniku (spełniającym wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy i Miasta Węgliniec)  i zagospodarowania ich na własnej nieruchomości wynosi 13,50 zł za mieszkańca. 

W ramach opłaty odbierana będzie każda ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańca, wyliczona wg 

wskaźników określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku. 

5. Selektywna zbiórka odpadów będzie podlegała bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ w drodze decyzji nalicza opłatę za odprowadzanie 

odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

6. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieranymi w sposób nieselektywny 

z terenu nieruchomości niezamieszkałej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Węglińca wynosi 57 zł brutto za 

pojemnik 110 l. Natomiast gdy odpady są zbierane i odbierane selektywnie z terenu nieruchomości 

niezamieszkałej stawka ulega obniżeniu i wynosi 45 zł brutto za pojemnik 110 l. Opłata za pojemnik o innej, 

większej pojemności stanowi wielokrotność opłaty za pojemnik 110 l. 

7. Gmina w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewni mieszkańcom worki do 

segregacji odpadów. Natomiast właściciele nieruchomości mogą we własnym zakresie wyposażyć 

nieruchomość w pojemniki do segregacji odpadów. 

8. Do obowiązków właściciela nieruchomości należy wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym. 

9. Od marca br. w sołectwach będą wyznaczone dyżury pracowników urzędu i sołtysów, którzy pomogą w 

wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz będą informować 

o nowym systemie w gospodarce odpadami. 

10. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do dnia 1 lipca 2013 r. wypowiedzieć dotychczasową umowę na 

wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, który obecnie świadczy usługi odbioru odpadów. Należy 

pamiętać, że przy wypowiedzeniu umowy trzeba zachować określony w niej okres wypowiedzenia. 

11.  Więcej informacji na temat gospodarki odpadami oraz druki do pobrania można znaleźć na stronie 

www.wegliniec.pl  w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI. 

Burmistrz Gminy i Miasta 

   (-) Andrzej Kutrowski 

 

http://www.wegliniec.pl/


 
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU:  odpady zmieszane i bioodpady-CO DWA TYGODNIE 

                    odpady segregowane     -RAZ W MIESIĄCU 
 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻA POSESJĘ W POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE 

GMINA POPRZEZ ODBIORCĘ ODPADÓW DOSTARCZA WORKI  NA BIOODPADY I ODPADY POSEGREGOWANE 

 

WRZUCAMY:  słoiki bez nakrętek (m.in. słoiki po przetworach, szklane opakowania po 
żywności) butelki szklane bez kapsli i nakrętek przepłukane szklane opakowania po 
kosmetykach  inne opakowania szklane bądź stłuczkę szklaną (wolne od zanieczyszczeń 
metalami)  
NIE WRZUCAĆ: luster, zniczy i płytek ceramicznych naczyń ceramicznych, fajansowych, 
kryształowych i porcelanowych szkła zbrojonego zużytych żarówek, świetlówek, lamp 
rtęciowych, neonowych i fluorescencyjnych naczyń żaroodpornych duralex-u szkła 
płaskiego (szyb okiennych i samochodowych) szklanych opakowań farmaceutycznych i 

chemicznych, termometrów i strzykawek 
 
WRZUCAMY: puszki po konserwach puszki aluminiowe po napojach, sokach, piwie (spłaszczone) puszki po 
karmie dla zwierząt, folie aluminiowe drobny złom metali kolorowych i złom żelazny (typu nakrętki, zakrętki 

do słoików i butelek itp.)opakowania po napojach i płynach (m.in. butelki typu pet) 
opakowania po płynnej żywności typu tetrapak np. kartony po mleku i napojach pojemniki 
po artykułach sypkich, tacki styropianowe po owocach, warzywach i mięsie, worki, torebki, 
reklamówki butelki i pojemniki po chemii gospodarczej (np. szamponach, mydłach, żelach) 
duże folie opakowaniowe, reklamówki, woreczki foliowe, plastikowe skrzynki, doniczki i 
wiadra kubki, tacki po produktach spożywczych  
NIE WRZUCAĆ: puszek po farbach i lakierach pojemników po aerozolach puszek po 

środkach chemicznych butelek i opakowań z zawartością butelek po olejach silnikowych, styropianu i 
tworzyw piankowych brudnego plastiku i innych tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego 
opakowań po lekach 

 
WRZUCAMY: gazety, kolorowe czasopisma, prospekty, katalogi, książki, ulotki, torby, worki 
papierowe i pudełka  kartonowe zapisane kartki, zeszyty  kartony i tekturę falistą   
NIE WRZUCAĆ: papieru kopiującego i kalek, pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów 
higienicznych opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem  tapet, 
celafonu, opakowań wielomateriałowych typu tetrapak np. kartonów po mleku i napojach 
papieru silnie zatłuszczonego (np. po maśle, margarynie) i mocno zabrudzonego 
 
 
WRZUCAMY: odpady kuchenne stałe (resztki żywności, przeterminowane artykuły spożywcze, 
zepsutą żywność)skorupki jaj, odpadki z ryb, mięsa, drobne kości filtry do kawy wraz z 
zawartością, a także torebki po herbacie skoszoną trawę i liście drobne gałęzie, trociny oraz 
kwiaty cięte i inne pozostałości roślin  
NIE WRZUCAĆ: odpadów surowcowych (tworzyw sztucznych, szkła, metalu) odpadów 
niebezpiecznych (oleje, farby i inne chemikalia) popiołu, odchodów  chemicznie skażonej 
ziemi  środków ochrony roślin 
 

 

 

 

ODPADY ZMIESZANE  

I POSORTOWNICZE:   
odpady pozostałe po 
wydzieleniu czterech frakcji  z 
ogólnej masy odpadów, bez 
gruzu budowlanego i odpadów 
niebezpiecznych  

ODPADY NIEBEZPIECZNE: 
opakowania po olejach, smarach, farbach, środkach 
ochrony roślin świetlówki i żarówki energooszczędne 
chemikalia, termometry , itp. oraz gruz budowlany 
należy dostarczać do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  
w Węglińcu ul.Leśna 1A 


