
INFORMACJA  BURMISTRZA  SZEPIETOWA 

 

 Informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. z 2017 r. poz. 1289)  Rada Miejska w Szepietowie podjęła w dniu 15 

grudnia 2017 roku następującą uchwałę: 

Uchwała Nr XXX/218/17 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Zgodnie z uchwałą  Nr XXX/218/17 Rady Miejskiej w Szepietowie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

będą obowiązywały nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.: 

 

 - zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł od osoby zamieszkującej 

nieruchomość; 

- zbieranymi i odbieranymi w sposób zmieszany w wysokości 18,00 zł od osoby zamieszkującej 

nieruchomość. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn  liczby mieszkańców 

zamieszkujących  daną nieruchomość oraz wymienionej powyżej stawki opłaty. 

 

W listopadzie 2017 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na: „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na 

terenie gminy Szepietowo w 2018 r. i 2019 r.”. Oferty złożyły dwie firmy: Przedsiębiorstwo 

Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku i Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie. Najniższą cenowo ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, z którą Gmina Szepietowo zawarła umowę w dniu 

24 listopada 2017 roku. Koszty usługi wynikające z przedłożonej oferty są wyższe w stosunki do 

usługi  świadczonej w 2017 roku o 27 %. W związku z powyższym ponieważ opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają pokrywać koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Miejska w Szepietowie ustaliła nowe stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     

W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Burmistrz Szepietowa zawiadomi właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w 

deklaracji.  

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( w przypadku zmiany 

danych)  można pobrać i po wypełnieniu składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Szepietowie (sekretariat, pokój Nr  7)  lub w formie elektronicznej. 

Informacji udziela: 

Paweł Jabłoński – tel. 86 4760 132 w. 321 

Alina Średnicka – tel. 86 4760 132 w. 318 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od 1 stycznia 2018 

r. będzie Państwa obowiązywał  nowy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1. Frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, należy zbierać w workach 

koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”, 

2. Frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe 

ze szkła, należy zbierać w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”, 

3. Frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z 

tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, należy zbierać w 



workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

4. Frakcje odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, należy zbierać w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. 
 

PAPIER 

Należy wrzucać: 

- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą); 

- katalogi, ulotki, prospekty; 

- gazety i czasopisma; 

- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki; 

- zeszyty i książki; 

- papier pakowy; 

- torby i worki papierowe.  

Nie należy wrzucać: 

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych; 

- papieru lakierowanego i powleczonego folią; 

- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego; 

- kartonu po mleku i napojach; 

- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowalnych; 

- tapet; 

- pieluch jednorazowych i podpasek; 

- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych; 

- ubrań. 

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

Należy wrzucać: 

- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach; 

- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych; 

- plastikowe opakowania po produktach spożywczych; 

- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach); 

- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (szamponach, paście do 

zębów) itp.; 

- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie; 

- aluminiowe puszki po napojach i sokach; 

- puszki po konserwach; 

- folię aluminiową; 

- metale kolorowe; 

- kapsle, zakrętki od słoików. 

Nie należy wrzucać:   
- butelek i pojemników z zawartością; 

- plastikowych zabawek; 

- opakowań po lekach i zużytych artykułach medycznych; 

- opakowań po olejach silnikowych; 

- części samochodowych; 

- zużytych baterii  i akumulatorów; 

- puszek i pojemników po farbach i lakierach; 

- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD. 

 

SZKŁO  

Należy wrzucać: 

- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach 

roślinnych). 



Nie należy wrzucać: 

- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów; 

- szkła okularowego; 

- szkła żaroodpornego; 

- zniczy z zawartością wosku; 

- żarówek i świetlówek; 

- reflektorów; 

- szklanych opakowań po kosmetykach; 

- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych; 

- luster; 

- szyb okiennych i zbrojonych; 

- monitorów i lamp telewizyjnych; 

- termometrów i strzykawek. 

 

Zużyte opony z samochodów osobowych (komplet) można dostarczyć osobiście do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szepietowie przy ul. Nowy Świat lub wystawić 

przed posesję w trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (dwa razy w roku). 

W załączeniu: 

Uchwała Nr XXX/218/17 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

 

Burmistrz Szepietowa 

Robert Lucjan Wyszyński 


