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NOWY SYSTEMNOWY SYSTEM
GOSPODARKI ODPADAMIGOSPODARKI ODPADAMI

Od 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować

nowy system gospodarki odpadami.

 Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia deklaracji,

w której określą ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, wybiorą 

sposób gromadzenia odpadów, a także samodzielnie wyliczą miesięczną 

kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Do dnia 30.06.2013 r. należy rozwiązać dotychczasową

umowę na odbiór odpadów.
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Deklarację można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej 

EZG „Działdowszczyzna” - www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl

lub

w wersji papierowej w siedzibie EZG „Działdowszczyzna”

 w Działdowie na ulicy Przemysłowej 61 lub Osiedleńczej 3A

 a także w siedzibach Urzędów Miast i Gmin.
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Dla odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny opłata wynosi

16 zł od osoby na miesiąc.

Dla odpadów gromadzonych w sposób selektywny opłata jest 

zróżnicowana ze względu na liczbę osób zamieszkujących daną 

nieruchomośc/lokal mieszkalny i wynosi (za każdą osobę):

liczba mieszkańców       tereny miejskie    tereny wiejskie
1-4 10,0 zł 8,5 zł
5 8,2 zł 7,0 zł 
6 7,0 zł 6,0 zł
7 6,0 zł 5,0 zł 
8 i więcej 5,5 zł 4,5 zł 
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Na pierwszej stronie deklaracji należy podać swoje dane oraz dane 

nieruchomości, dla której jest ona składana.

Na drugiej stronie należy określić sposób gromadzenia odpadów 

(selektywny lub nieselektywny), wskazać czy gromadzone będą również 

inne odpady oraz podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Na końcu należy obliczyć wysokość miesięcznej opłaty.
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Opłaty za odbiór odpadów dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni 

miesiąc. Pierwszą opłatę należy wpłacić za miesiąc lipiec 2013 r.

do dnia 10 sierpnia 2013 r.

Opłaty można dokonać:

- mieszkańcy gminy i miasta Działdowo gotówką w kasie Związku w Działdowie

   na ulicy Osiedleńczej 3A

- w kasach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania Urzędów Miast i Gmin* ,

- w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku, Zakładu Gospodarki

  Komunalnej w Iłowie-Osada, Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej

   w Nidzicy,

- przelewem na rachunek bankowy EZG „Działdowszczyzna”

  nr: 67 1240 5338 1111 0000 5067 1104

  z dopiskiem: OPŁATA ZA GOSP. ODPADAMI ZA  miesiąc i rok, imię i nazwisko,

  adres nieruchomości dla której wnoszona jest opłata.
*nie dotyczy mieszkańców gminy Janowo, którzy z powodu braku kasy w gminie zobowiązani

są do dokonania wpłaty przelewem na wskazany wyżej nr rachunku.
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W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

23 697 65 18, 23 698 17 70

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

gk@ezgd.idsl.pl

lub osobiście w siedzibie Związku w Działdowie

na ulicy Przemysłowej 61 lub Osiedleńczej 3A.
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W przypadku gdy deklaracja nie zostanie złożona w terminie lub w 

wyniku jej weryfikacji okaże się, że podane dane są niezgodne z 

prawdą, wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji 

wystawionej przez EZG „Działdowszczyzna”.
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Wypełnioną deklarację należy złożyć do 25 kwietnia 2013 roku

w siedzibie EZG „Działdowszczyzna” w Działdowie

na ulicy Przemysłowej 61 lub Osiedleńczej 3A

 lub w siedzibie właściwego Urzędu Miasta/Gminy lub w formie 

elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej – www.epuap.gov.pl.
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