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Szanowni Mieszkańcy 
 

Zawiadamiam Państwa, że z dniem 1 lipca 2021 r. zmianie ulega sposób naliczania opłaty za odpady. Dotychczas 
opłata była naliczana od gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób, z tym że dla rodzin liczących 6 osób                   
i więcej była jedna stawka. Od 1 lipca 2021 r. opłata będzie naliczana od każdej osoby zamieszkałej pod danym adresem. 
Nowa metoda i nowa stawka została uchwalona przez Radę Miejską w Żukowie na sesji w dniu 27 kwietnia 2021 r.  

Od 1 lipca 2021 r. będziecie Państwo zobowiązani ponosić opłatę w wysokości 29 zł miesięcznie od każdej 
zamieszkałej osoby. (Przykład: rodzina liczącą 5 osób mnożymy razy 29 zł = 145 zł miesięcznie). W przypadku gdy 
zamieszkujecie w domu jednorodzinnym i kompostujecie wszystkie odpady BIO w swoim przydomowym 
kompostowniku to możecie skorzystać z ulgi i płacić mniej o 2 zł od każdej zamieszkałej osoby na miesiąc. (Przykład: 
5 osobowa rodzina 5x 29 zł – (5x2) = 135 zł miesięcznie). Zmiana sposobu i stawki opłaty spowodowała wysłanie 
wezwania do złożenia przez Państwa nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady, dlatego proszę wypełnić dołączony 
druk deklaracji i dostarczyć go do tut. urzędu. Specjalnie dla Państwa będzie wystawiona skrzynka na listy przy wejściu 
nr III przed Urzędem Gminy w godz. od 7.00 do 19.00 do końca września 2021 r. Można też skorzystać z poczty 
tradycyjnej lub z e-Puapu. Istnieje też możliwość osobistego dostarczenia deklaracji do tut. urzędu. Gdy będzie problem 
z wypełnieniem to przy wejściu nr II jest dzwonek, można zadzwonić i poprosić o pomoc w wypełnieniu deklaracji.             
Przy wypełnianiu nowej deklaracji pamiętajcie o aktualizacji ilości osób. 

W trosce o rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej, obecnie trwają prace nad przygotowaniem programu 
osłonowego dla wsparcia takich rodzin. W przypadku gdy znajdziecie się w trudnej sytuacji życiowej lub dochodowej 
będziecie mogli liczyć na wsparcie również w opłacie za odpady. Szczegóły zostaną podane do publicznej wiadomości 
na naszej stronie www.zukowo.pl po uchwaleniu przez Radę Miejską w Żukowie wspomnianego programu osłonowego.  

WAŻNE INFORMACJE 

• W związku z ustawowym obowiązkiem segregacji, w sytuacji, gdy nie będziecie segregować                 
to zostanie naliczona opłata podwyższona (trzykrotność obowiązującej stawki np. 3 os. x 87 zł = 261 zł.) 

• Odpady zmieszane obowiązkowo umieszczajcie w pojemniku o kolorze czarnym lub siwym. Z innych kolorów 
pojemników możecie korzystać tylko do 30 czerwca 2022 roku. 

• Odpady BIO możecie zbierać do worka jeżeli ich ilość nie jest większa niż jeden worek 120 l. Pamiętajcie,               
że firma odbierze każdą ilość tych odpadów ale muszą być przygotowane do odbioru w pojemnikach               
w kolorze brązowym lub w innych kolorach tylko do 30.06.2022 r. 

• Korzystacie z PSZOK musicie posiadać kartę PSZOK. Duplikat możecie uzyskać w tut. urzędzie. 

• Na PSZOK można przywozić tylko posegregowane w domu odpady komunalne (bez azbestu, papy, styropianu, 
części samochodowych itp.). W ograniczonej ilości są przyjmowane opony 4 szt./ rok od gospodarstwa 
domowego oraz odpady budowlano-remontowe w ilości 500 kg/rok od gospodarstwa domowego,                                  
a w zabudowach wielorodzinnych od lokalu mieszkalnego. 

• Pamiętajcie o zgłoszeniu odbioru odpadów wielkogabarytowych do dnia 31 marca każdego roku. 
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