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I N F O R M A C J A 

Urząd Gminy w Szelkowie informuje, że w związku ze zmianą od I lipca 2017 
roku przepisów w zakresie gospodarki odpadami, zmuszeni byliśmy dokonać 
zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków 
oraz zmiany stawek opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami. 

W dniu 05.07.2017 roku została podpisana kolejna umowa na odbiór 
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szelków 
z firmą BŁYSK Bis Sp. z o.o., czyli dotychczasowym odbiorcą odpadów. 
W dniu 5.07,2017 roku Rada Gminy w Szelkowie ustaliła następujące stawki 
opłat dla poszczególnych gospodarstw: 
1) gospodarstwo domowe 1 osobowe: 
a) za odpady segregowane - 11,00 zl, 
b) za odpady nieseg reg cwane - 16,00 zl, 
2) gospodarstwo domowe 2 osobowe: 
a) za odpady segregowane - 21,00 zł, 
b) za odpady niesegregowane - 31,00 zł, 
3) gospodarstwo domowe 3 osobowe: 
a) za odpady segregowane - 31,00 zl, 
b) za odpady niesegregowane - 46,00 zl, 
4) gospodarstwo domowe 4 osobowe i powyżej 4 osób: 
a) za odpady segregowane - 41,00 zl, 
b) za odpady-niesegregowane-61;00zl . . . . 

Zmiana stawek spowodowana jest koniecznością segregacji odpadów na 4 
frakcje oraz rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami będą 
obowiązywały od 1 sierpnia 2017 roku, za lipiee obowiązują doty chczas stawki 
opłat. 

Lipiec będzie okresem przejściowym, w którym odbierane będą odpady jeszcze 
po staremu (segregowane na odpady suche i mokre) oraz zostaną dostarczane 
dodatkowe pojemniki i worki do segregacji odpadów na 4 frakcje: 

1) segregowane odpady komunalne: ' 

a/ odpady z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych (drobny sprzęt 
elektroniczny, pojedyncze odpady z tkanin i tekstylia, kartony po sokach, mleku) -
pojemniki - kolor żółty; 

b/ szkło białe i kolorowe - pojemniki - kolor zielony; 

c/ odpady z papieru i tektury -worki - kolor niebieski; 

d/ odpady biodcgradowalne (odpady kuchenne, resztki jedzenia, odpady roślinne, środki 



higieny osobistej, resztki i obierki z owoców i warzyw, fusy z kawy, herbaty, skorupki 

jajek, worki z odkurzaczy) - pojemniki - kolor brązowy. 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pojemniki w kolorze 

czarnym, 

3) odpady zmieszane lub odpady resztkowe selektywnie zbierane - pojemniki w 
kolorze czarnym. 

Osobą do kontaktu w sprawie gospodarki odpadami jest: 
Krzysztof Kacprzycki - Sekretarz Gminy Szelków - t e l . stac. (29) 7176 721, 

tel. kom. 606 269 029 

Szczegółowe informacje zawarte są poza tym w uchwałach Rady Gminy 
w Szelkowie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na stronie 
internetowej; www.szelkow.pl 

Nowe harmonogramy odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości 
opracowane są aktualnie na lipiec. Firma BŁYSK Bis Sp. z o.o. dostarczy 
harmonogramy na dalsze miesiące w najbliższym czasie, o czym będziemy 
niezwłocznie informować. 

Jednocześnie przypominamy, że: 
1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć 
w Urzędzie Gminy w Szelkowie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. 
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstającej na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana. 

W celu osiągnięcia przez Gminę Szelków założonych poziomów odzysku, 
wskazane jest przechodzenie z przekazywania odpadów zmieszanych na 
segregację odpadów zgodną z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r. poz. 19), czyli na 4 frakcje 
odpadów. 

P S Z O K w Chylinach funkcjonował będzie jak dotychczas. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Szelków. 
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