Ekologiczny Związek Gmin
Dorzecza Koprzywianki
27-552 Baćkowice 86
tel./fax 15 866 13 98
www.ezgdk.pl, e-mail: ezgdk@pro.onet.pl

Szanowni mieszkańcy
Od 1 stycznia 2020 roku zmieni się sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów
komunalnych z podziałem na gospodarstwa domowe:

1 - osobowe, 2 - osobowe, 3 - osobowe i większe
OPŁATY

Opłata za odbiór odpadów naliczana będzie miesięcznie w zależności od zadeklarowania:
• odpadów selektywnie bądź nieselektywnie zebranych,
• posiadania przydomowego kompostownika bądź nie,
• ilości osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.
Kryteria naliczenia opłaty od 1 stycznia 2020 r.:
Nieruchomości zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej
Nazwa
Rodzaj
Posiadanie
Brak
Gmina
gospodarstwa
kompostownika
kompostownika
Baćkowice,
Bogoria,
Dwikozy,
Iwaniska,
Klimontów,
Koprzywnica,
Lipnik,
Łoniów,
Obrazów,
Osiek,
Sadowie,
Samborzec.

Opłata miesięczna przy segregowaniu odpadów
- jednoosobowe

14,00 zł

16,00 zł

- dwuosobowe

29,00 zł

35,00 zł

- trzyosobowe
i większe

40,00 zł

50,00 zł

Opłata miesięczna przy niesegregowaniu odpadów
- jednoosobowe
- dwuosobowe
- trzyosobowe
i większe

28,00 zł
58,00 zł
80,00 zł

Nieruchomości niezamieszkałe (firmy)
Rodzaj
Pojemnika
110 l
120 l
240 l
1,1 m3
2,2 m3
7 m3

Odpady
segregowane
25,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
160,00 zł
320,00 zł
850,00 zł

Odpady
niesegregowane
30,00 zł
30,00 zł
60,00 zł
200,00 zł
400,00 zł
1000,00 zł

Podatniku, jeśli Twoja deklaracja
zawiera nieaktualne dane
(zmiana właściciela, zmiana liczby osób, zmiana sposobu
oddawania odpadów, sprzedaż nieruchomości,
likwidacja działalności gospodarczej i inne)

- złóż do 15 października 2019 r. nową deklarację.
Druk deklaracji będzie dostępny w Urzędzie Gminy, w biurze Ekologicznego
Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz na stronie internetowej www.ezgdk.pl –
zakładka – deklaracje.
Uzupełniony i podpisany dokument, należy złożyć w Urzędzie Gminy, lub
przesłać pocztą na adres Związku:
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, 27-552 Baćkowice 86.
Co się stanie jeśli nie złożę deklaracji.
Jeśli otrzymałeś decyzję i nie złożysz deklaracji otrzymasz kolejną decyzję
administracyjną, w której zostaniesz obciążony wyższymi stawkami za odbiór
odpadów komunalnych, tak jak za odpady niesegregowane (zgodnie z cennikiem
podanym w tabeli).
Jeśli złożyłeś deklarację, która zawiera nieaktualne dane np. brak deklaracji
kompostowania odpadów otrzymasz zawiadomienie o zmianie stawki (zgodnie
z cennikiem podanym w tabeli).
Płatności.
Po złożeniu deklaracji pracownik Ekologicznego Związku zweryfikuje dane
pod względem formalnym (ilość osób) i rachunkowym, wprowadzi do systemu
i wygeneruje książeczkę opłat, która zostanie wysłana drogą pocztową lub drogą
e-mail (wystarczy dołączyć zgodę do druku deklaracji). Opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiszczać na podany w książeczce opłat nr rachunku
bankowego zgodnie z terminami płatności tj. za każdy miesiąc płacisz do 10-go dnia
następnego miesiąca.
Co się stanie kiedy nie zapłacę?
Pierwszym krokiem będzie wysłanie bezpłatnej wiadomości sms o zaległościach
na Twoim koncie – pod warunkiem, że EZGDK posiada w swoim systemie Twój
aktualny numer telefonu komórkowego. Drugim krokiem, gdy nie zapłacisz,
otrzymasz upomnienie z naliczonymi kosztami upomnienia. Trzecim krokiem jest
przekazanie tytułu wykonawczego do właściwego według miejsca zamieszkania
Urzędu Skarbowego.
Numer telefonu komórkowego możesz podać na druku deklaracji.

