ZMIANA METODY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W GMINIE KŁECKO

Szanowni Mieszkańcy!
Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje, że od

1 września 2017 r.

obowiązywać będą: nowa

metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz wzór deklaracji. Ze
względu na zmianę metody określania opłaty z gospodarstwa domowego na ilość osób
zamieszkujących nieruchomość, konieczne będzie złożenie nowej deklaracji. W dalszej części
przedstawimy Państwu w jaki sposób, kiedy i gdzie będzie można to zrobić.

Co i kto?
Nową deklarację określającą stawkę opłaty obowiązującą od 1 września 2017 r. składać będą
właściciele nieruchomości zamieszkałych bądź zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Miesięczna stawka opłaty obowiązująca od 1 września br.
Odpady segregowane
Odpady niesegregowane

12 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość

15 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość

6 zł

10 zł

– od szóstej i każdej dalszej osoby

zamieszkującej nieruchomość

– od szóstej i każdej dalszej osoby

zamieszkującej nieruchomość

Ile zapłacisz?
Przykład 1.
Jeśli w Twojej nieruchomości mieszka 7 osób, a odpady są segregowane, zapłacisz 72 zł.

+
= 72 zł
5 osób x 12 zł

+

2 osoby x 6 zł

Przykład 2.
Jeśli Twoja nieruchomość składa się z dwóch odrębnych nieruchomości lokalowych, z czego w jednej
mieszka 5 osób, które segregują odpady, a w drugiej 8 osób, które ich nie segregują zapłacisz łącznie
165 zł.
Nieruchomość 1.

= 60 zł
5 osób x 12 zł

Nieruchomość 2.

+
= 105zł
5 osób x 15 zł

+

3 osoby x 10 zł

Łącznie miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami wyniesie 165 zł.

Kiedy i gdzie?
Deklarację wraz z instrukcją jej wypełnienia otrzymacie Państwo od Sołtysów w dniach 6-8 lipca bądź
listownie (w przypadku Kłecka). Deklarację będzie należało złożyć w ciągu

14 dni

od otrzymania

deklaracji.
Deklaracje zbierane będą w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko od poniedziałku do piątku w godzinach
urzędowania tj. pon. 8-16, wt. - pt. 7-15, w pokoju nr 6 i 9 piętro I.
W celu ułatwienia Państwu złożenia deklaracji i pomocy w jej wypełnianiu zorganizowanych zostanie
5 spotkań, które odbędą się:

13 lipca – świetlica wiejska w Dębnicy, godz. 17.30
14 lipca – świetlica wiejska w Świniarach, godz. 17.30
18 lipca – świetlica wiejska w Kamieńcu, godz. 17.30
17 i 26 lipca – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku, godz. 17.30

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (61) 4270125 wew. 206 bądź
mailowo: srodowisko@klecko.pl

