Przypomina się mieszkańcom Gminy Szczurowa, iż opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (tzw. opłaty za śmieci) należy dokonywać na indywidualne
numery kont, które przekazujemy w załączeniu.
Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane drukami
obejmującymi indywidualne konta podatników w Krakowskim Banku Spółdzielczym
Oddział w Szczurowej są zwolnione z opłaty prowizyjnej.
Dodatkowo informujemy, iż od opłat za odbiór odpadów dokonywanych poza
KBS o/Szczurowa pobierana jest opłata prowizyjna.
Uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności według ustalonego porządku.
Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2017 roku kształtują się następująco:







I opłata (tj. styczeń-luty 2017 r.) – do 15 lutego 2017 r.
II opłata (tj. marzec-kwiecień 2017 r.) – do 15 kwietnia 2017 r.
III opłata (tj. maj-czerwiec 2017 r.) – do 15 czerwca 2017 r.
IV opłata (tj. lipiec-sierpień 2017 r.) – do 15 sierpnia 2017r.
V opłata (tj. wrzesień-październik 2017 r.) – do 15 października 2017 r.
VI opłata (tj. listopad-grudzień 2017 r.) – do 15 grudnia 2017 r.

Przypominamy wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Szczurowa, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
Wysokość opłaty uzależniona
Odpady
Odpady
od liczby osób zamieszkujących
segregowane
niesegregowane
daną nieruchomość
Gospodarstwo domowe 1-osobowe
10 zł
20 zł
Gospodarstwo domowe 2-3 osoby

18 zł

36 zł

Gospodarstwo domowe 4-5 osób

27 zł

54 zł

Gospodarstwo domowe 6 i więcej osób

30 zł

60 zł

Deklarując zbiórkę odpadów segregowanych, właściciele nieruchomości
udostępniają zarówno pojemniki z odpadami zmieszanymi jak również worki
z odpadami segregowanymi.
UWAGA!
W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość ponoszonej
opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w związku
z podjęciem mieszkańca/ów nauki poza domem, pracą za granicą, urodzeniem dziecka,
zgonem, zmianą sposobu oddawania odpadów np. podjęciem segregacji bądź
oddawaniem odpadów niesegregowanych) należy dokonać zmiany deklaracji
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina Szczurowa wprowadziła nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi. Poniżej przedstawiamy ilości odpadów
odebranych z terenu naszej gminy w latach 2013-2015.
Odpady niesegregowane (kosz):
2013 rok
[tona]

2014 rok
[tona]

2015 rok
[tona]

574,1

627,08

637,7

2013 rok
[tona]
19,5

2014 rok
[tona]
36,3

2015 rok
[tona]
38,7

Plastiki

22,3

39,4

32,4

Opakowania z metali

7,6

11,2

21,4

Szkło

54,0

102

93,6

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

Odpady segregowane:
Rodzaj odpadów
Makulatura

Na podstawie posiadanych informacji wynika, iż wzrasta ilość odpadów komunalnych
niesegregowanych odbieranych z terenu naszej gminy, zaś maleje ilość odpadów
segregowanych.

W przypadku niewystarczającej ilości worków na zbiórkę odpadów segregowanych,
istnieje możliwość pobrania nieodpłatnie dodatkowych worków w biurze Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej.
UWAGA:
Wszelkich informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
Szczurowa można uzyskać:
Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Szczurowa z siedzibą w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej /w parku/.
Tel. 14 632 09 82
14 632 09 83
kom. 690 456 284

e-mail: odpady@szczurowa.pl
strona internetowa: www.szczurowa.pl
zakładka: odpady komunalne

