
JESTEŚ WŁAŚCICIELEM
DOMKU LETNISKOWEGO?
KONIECZNIE PRZECZYTAJ!
Informujemy, że na skutek 

nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. 
U. 2013 poz. 1399 z późn. 
zm.) Zgromadzenie Związku 
Gmin Krajny w Złotowie 
zostało zobowiązane do 
podjęcia uchwały w sprawie 
ustalenia ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za 
rok od domku letniskowego 
lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywane jedynie 
przez część roku (art. 6j ust. 
3b w/w ustawy).

Wykonując powyższy 
obowiązek Zgromadze-
nie ZGK ustaliło stawki 
rocznej opłaty od domku 
letniskowego lub innej 
nieruchomości wykorzy-
stywanej na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe w wy-
sokości:

55,00 zł – jeżeli odpady są 
zbierane w sposób selek-
tywny,
89,00 zł – jeżeli odpady 
nie są zbierane w sposób 
selektywny.

Uchwała weszła w życie 
z dniem 1 sierpnia 2015 r.

W związku z powyższym 
konieczne jest złożenie 
przez właścicieli domków 
letniskowych deklaracji 
zmieniającej wysokość 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
w siedzibie biura Związku 
lub przesłanie na adres: Al. 
Piasta 1, 77-400 Złotów.

Z dniem 1 sierpnia 2015 r. 
wprowadzona została opła-
ta roczna za jeden domek 
letniskowy w wysokości 
55,00 zł w przypadku selek-
tywnej zbiórki oraz 89,00 zł 
w przypadku zbiórki nie-
selektywnej. Do rozliczeń 

przyjęto pojemnik 120 l na 
każdy domek letniskowy. 
W przypadku większej ilo-
ści odpadów można zgłosić 
potrzebę jego wymiany na 
pojemnik większy. Zmiana 
ta nie ma wpływu na po-
wyższą opłatę. Przy posia-
daniu większej ilości dom-
ków letniskowych można 
zadeklarować pojemniki 
o pojemności 240, 1100 lub 
7000 litrów zachowując pra-
wo do w/w opłat za jeden 
domek. Częstotliwość oraz 
terminy odbioru odpadów 
są identyczne jak często-
tliwość odbioru odpadów 
z nieruchomości zamiesz-

kałych w danej miejscowo-
ści. Opłatę roczną w wybra-
nej przez siebie wysokości 
należy uiścić zawsze do 10 
stycznia każdego roku za 
rok poprzedni. Wyjątkiem 
od tych reguł był sposób 
naliczenia opłaty za rok 
2015. Ryczałtowa opłata 
od sierpnia 2015 roku do 
grudnia 2015 roku wynosiła 
bowiem, proporcjonalnie 
do tego okresu, przy zbiórce 
selektywnej 22,90 zł a przy 
zbiórce nieselektywnej 37,10 
zł (5∕12 zadeklarowanej 
opłaty rocznej z 55,00 zł lub 
89,00 zł).

Dzieki zmniejszeniu objętości 
odpadów w kontenerach lub 
pojemnikach, może zmiescić się
ich nawet pieciokrotnie więcej.

BIOPET MAKULATURA SZKŁO
ŻYCZYMY MĄDREGO 

ŚMIECENIA

TWORZYWA 
SZTUCZNE SZKŁO PAPIER ODPADY

ZMIESZANE
ODPADY BIO,

ZIELONE
WRZUCAMY:

• butelki plastikowe po napojach, 
chemii gospodarczej i kosmety-
kach, plastikowe nakrętki,

• plastikowe opakowania po żyw-
ności jogurtach, serkach itp.),

• folie i torebki z tworzyw sztucz-
nych,

• aluminiowe puszki po napojach 
i konserwach, metale, kapsle.

WRZUCAMY:
• butelki ze szkła po napojach 

(bez nakrętek),
• słoiki ze szkła (bez nakrętek, za-

cisków, gumowych uszczelek),
• szklane opakowania po
• kosmetykach.

WRZUCAMY:
papier, gazety, czasopisma, 
gazetki reklamowe, ulotki,
opakowania tekturowe, kartony, 
tekturę falistą, worki papierowe, 
papier pakowy,
• katalogi, książki.

WRZUCAMY:
• wszystkie odpady komunalne 

niebędące odpadami niebez-
piecznymi i niepodlegające 
zbiórce selektywnej,

• artykuły higieniczne (w tym 
pieluchy jednorazowe i pod-
paski),

• wystudzony popiół.

WRZUCAMY:
• odpady kuchenne pochodze-

nia roślinnego (np. obierki, 
resztki warzywne i owocowe),

• ściętą trawę, liście,
• rozdrobnione gałęzie.

NIE WRZUCAMY:
• butelek i pojemników z za-

wartością,
• kartoników po mleku i napo-

jach,
• opakowań po lekach, wyro-

bach garmażeryjnych, olejach 
spożywczych,

• jednorazowych naczyń,
• plastikowych zabawek.

NIE WRZUCAMY:
• szkła okiennego (zbrojonego, 

żaroodpornego), szyb samo-
chodowych,

• porcelany, fajansu, ceramiki, 
doniczek, kryształu, luster, 
kineskopów,

• opakowań po lekach, termo-
metrów, szkła okularowego,

• świetlówek, żarówek.

NIE WRZUCAMY:
• opakowań z zawartością, kar-

toników po mleku i napojach,
• artykułów higienicznych 

(np. pieluch jednorazowych, 
podpasek),

• zatłuszczonego papieru (np. 
po maśle), tłustyCh jednorazo-
wych opakowań papierowych,

• tapet, worków po wapnie (ce-
mencie, gipsie, styropianie),

• papieru samokopiującego, kalki.

NIE WRZUCAMY:
• zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego,
• baterii, akumulatorów, świe-

tlówek i żarówek energoosz-
czędnych,

• oleju silnikowego i � ltrów 
olejowych,

• opakowań po farbach i roz-
puszczalnikach,

• gruzu, odpadów zielonych.

NIE WRZUCAMY:
• odpadów kuchennych pocho-

dzenia zwierzęcego (np. kości, 
mięso, mleko, jogurty, sery, 
jajka, skorupki od jajek),

• ziemi i kamieni.

WAŻNE:
• butelki powinny być zgniecio-

ne i nie zakręcone,
• mycie opakowań nie jest 

konieczne.

WAŻNE:
• dokładne mycie szkła

z resztek
• żywności nie jest konieczne.

WAŻNE:
• papier nie może być mokry

i zanieczyszczony.

ZGNIATAM BUTELKI ZGNIATAM KARTONY


