Szanowni Mieszkańcy Szczawna- Zdroju
1. Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju podjęła stosowne uchwały i od
15 lipca 2016r. obowiązują nowe zasady w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
gminy Szczawno-Zdrój.
Treść tych dokumentów prezentowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
tut. Urzędu.
Zachęcam do zapoznania się z ich treścią.
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i nadal wynosi:
-14,46 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane;
-17,01 zł od osoby za odpady zmieszane.
3. Opłatę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazaną w złożonej przez właściciela
nieruchomości deklaracji nadal należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca z góry na indywidualny
rachunek bankowy przypisany do danej nieruchomości.
4. Od 15 lipca 2016r obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości składający pierwszą deklarację lub dokonujący zmiany danych zawartych
w złożonej deklaracji po ww. terminie zobowiązani są wypełnić i z złożyć deklarację do tut. Organu na
nowym wzorze.
Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej gminy w zakładce odpady komunalne.
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( parter, pokój nr 9).
5. Zgodnie z umową pomiędzy Gminą Szczawno-Zdrój, a firmą ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o. worki
przeznaczone na „ODPADY ZIELONE” będą odbierane zgodnie z harmonogramem w okresie od
1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę.
Więcej informacji na temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz możliwości zagospodarowania
odpadów zielonych z nieruchomości na terenie Szczawna-Zdroju można przeczytać na stronie
internetowej gminy w zakładce odpady komunalne.
6. Od 1 lipca 2016r. zmieniono zasady segregacji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji tzw.
bioodpadów kuchennych.
Po zmianach odpady te należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane.
Pozostałe zasady segregacji odpadów nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje w zakresie zmian dotyczących gospodarki odpadami można uzyskać w punkcie
informacyjnym zajmującym się gospodarką odpadami znajdującym się w tut. Urzędzie, pokój nr 9 ,w dni
powszednie w godzinach od 730 do 15 30 lub pod numerem telefonu 74/849-39-09.

