
Nowe zasady wywozu śmieci 

 

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w 

gospodarowaniu odpadami komunalnymi w naszej gminie: 

 

1. Gmina organizuje odbiór odpadów, w tym wyłania w przetargu firmę, która będzie 

odbierała odpady z nieruchomości zamieszkałych  oraz podpisuje z nią umowy. 

2. Właściciel nieruchomości powinien wypowiedzieć dotychczasową umowę na odbiór 

odpadów, tak aby przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013r.  

3. Wszyscy właściciele nieruchomości do 19 kwietnia 2013 r. składają deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli twoje mieszkanie 

znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej, nie 

składasz deklaracji samodzielnie.  

4. Opłata za odbiór odpadów od 1 lipca 2013 r. wnoszona jest do gminy i jest obowiązkiem z 

mocy prawa. 

5. Segregujesz – płacisz mniej. Z twojej nieruchomości odbierane będą cztery  frakcje: 

odpady zmieszane oraz tworzywa sztuczne, szkło i papier. 

6. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz  worki na 

odpady selektywnie gromadzone ( szkło, papier i tworzywa sztuczne) będzie leżało po stronie 

Gminy , wówczas  gdy właściciel nieruchomości w deklaracji wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – złoży stosowne oświadczenie. 

7. Wysokość miesięcznej opłaty wynosi: 

DLA SEGREGUJĄCYCH ODPADY DLA NIESEGREGUJĄCYCH ODPADY 

Gospodarstwa domowe 

liczące 1-2 osoby – 28,00 zł/mc 

Gospodarstwa domowe 

liczące 1-2 osoby – 42,00zł/mc 

Gospodarstwa domowe 

liczące od 3 i więcej osób – 48,00 zł/mc 

Gospodarstwa domowe 

liczące od 3 i więcej osób – 72,00 zł/mc 

 

8. Częstotliwość odbioru odpadów: 

 Dwa razy  w miesiącu – odpady komunalne zmieszane oraz pozostałości po 

sortowaniu. 

 Jeden raz w miesiącu – odpady zebrane w sposób selektywny ( papier, szkło, 

tworzywa sztuczne) - każdą frakcję osobno. 

9. Odpady problemowe (leki, sprzęt RTV i AGD, meble, odpady remontowe i zielone, itp.) 

będziesz mógł nieodpłatnie oddać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (GPSZOK), który będzie się mieścił przy oczyszczalni ścieków w Cedrach 

Wielkich. 

10. Do dnia 15 lipca 2013 roku należy zapłacić pierwszą opłatę za odbiór i gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Opłatę należy uiszczać z częstotliwością raz w miesiącu do 15 

każdego miesiąca bez wezwania -  w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy : 

BS  Pruszcz Gdański 11 833500030200011420000019. 



11. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów, Wójt Gminy 

Cedry Wielkie określi w drodze decyzji wysokość opłaty. W przypadku wniesienia niższej 

opłaty od należnej, Wójt Gminy Cedry Wielkie określi w drodze decyzji wysokość zaległości 

w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa. 

 


