
Szanowni Państwo 

 W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 01.07.2013r  zmienia się 

system gospodarki odpadami komunalnymi. Odpady komunalne takie jak papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe zbierane będą w workach w kolorze żółtym; odpady ze szkła zbierane będą w workach w kolorze białym; 

natomiast odpady nie podlegające segregacji należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane  

 Worki na odpady segregowane zawierają szczegółową instrukcje dotyczące rodzajów gromadzonych odpadów i 

uprasza się o stosowanie do zaleceń.  W przeciwnym wypadku zostanie naliczona podwójna opłata.  

 Daty odbioru odpadów segregowanych zostały oparte na miesięcznym cyklu wywozu i są oznaczone na czerwono w 

harmonogramie umieszczonym poniżej. Pokrywają się one z ostatnim terminem wywozu odpadów zmieszanych każdego 

miesiąca.  

 

WAŻNE: Opłaty za wywóz odpadów komunalnych od 1 lipca pobierała będzie  gmina, a następnie rozliczała się z firmą 

wywozową. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy opłaty naliczane będą miesięcznie, tzn.: 

- pierwsza opłata- do 31 lipca 
- każda następna opłata - do 20 dnia każdego miesiąca 

Właściciele nieruchomości opłaty uiszczać będą na konto Urzędu Gminy Zławieś Wielka:   

 06 9511 0000 0025 0320 2000 0310 
BS Toruń O/Zławieś Wielka 

W tytule wpisując: „opłata za odpady komunalne za m-c…2013 r.” 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna jest od wielkości gospodarstwa domowego i wynosi: 
 

w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:       

30,- zł dla gospodarstwa domowego liczącego 1 – 2 osoby, 
46,- zł dla gospodarstwa domowego liczącego 3 do 5 osób, 
59,- zł dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób; 
 

w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

60,- zł dla gospodarstwa domowego liczącego 1 – 2 osoby, 
92,- zł dla gospodarstwa domowego liczącego  3 do 5 osób, 
118,- zł dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób. 

 
HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI 

LIPIEC – GRUDZIE Ń  2013 r. 

Miejscowość LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

Rzęczkowo  doły, 

Zławieś Mała 
01,15,29 12,26 09,23 07,21 04,18 02,16 

Zławieś Wielka 02,16,30 13,27 10,24 08,22 05,19 03,17 

Pędzewo, Górsk*** 03,17,31 14,28 11,25 09,23 06,20 04,18 

Górsk****, Cegielnik,  

Czarne Błoto 
04,18 01,16,29 12,27 10,24 07,21 05,19 

Rzęczkowo, Zarośle Cienkie, 

Łążynek, Łążyn, Cichoradz 
05,19 02,17,30 13,27 11,25 08,22 06,20 

Gutowo, Czarne Błoto,  

Zarośle Cienkie 
08,22 05,19 02,16,30 14,28 12,25 09,23 

Czarnowo*, Toporzysko* 09,23 06,20 03,17 01,15,29 13,26 10,24 

Czarnowo **, Toporzysko** 

Skłudzewo doły 
10,24 07,21 04,18 02,16,30 14,27 11,27 

Skłudzewo, Gierkowo, Siemoń 11,25 08,22 05,19 03,17,31 15,28 12,30 

 
* Dotyczy odbiorców zamieszkałych po prawej stronie drogi krajowej nr 80 w kierunku Bydgoszczy oraz mieszkańców Osiedla Nasza Dolina do ul. Wrzosowej 
włącznie 
** Dotyczy mieszkańców Osiedla Nasza Dolina od ul. Wrzosowej oraz odbiorców zamieszkałych po lewej stronie drogi krajowej nr 80 w kier. 
      Bydgoszczy 
*** Dotyczy mieszkańców Górska zamieszkałych po prawej stronie drogi krajowej nr 80 w kierunku Torunia 
**** Dotyczy mieszkańców Górska zamieszkałych po  lewej stronie drogi krajowej nr 80 w kierunku Torunia 
 


