
INFORMACJA 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Podegrodzie uchwały nr VIII/84/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz uchwały nr VIII/85/2015 z dnia 23 
czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nieruchomościach 
położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 
Wójt Gminy Podegrodzie informuje, iż miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi od właścicieli nieruchomości uległy zmianie. 

Miesięczne stawki opłat, obowiązujące od lipca 2015 r. zgodnie z uchwałą nr VIII/84/2015 z dnia 23 czerwca 2015 
r. oraz zgodnie z uchwałą nr VIII/85/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. wynoszą: 

Nieruchomości zamieszkałe 
1. SEGREGACJA ODPADÓW: 

a. nieruchomość (lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym)  zamieszkana przez 1 mieszkańca - 
7,00 zł miesięcznie, 

b. nieruchomość (lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym)  zamieszkana przez 2-5 mieszkańców 
– 6,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, 

c. nieruchomość (lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym)  zamieszkana przez 6-7 mieszkańców 
– 6,00 zł od jednego mieszkańca,  

d. nieruchomość (lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym)  zamieszkana przez 8 i więcej 
mieszkańców - 45,00 zł miesięcznie łącznie od mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość albo 
lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym, 

2. BRAK SEGREGACJ ODPADÓW: 
Bez względu na liczbę osób zamieszkujących nieruchomość lub lokal mieszkalny w budynku 
wielolokalowym – 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

Nieruchomości niezamieszkałe 
1. SEGREGACJA ODPADÓW: 

a. pojemnik o pojemności 120 l – 9,00 zł, 
b. pojemnik o pojemności 240 l – 18,00 zł, 
c. pojemnik o pojemności 1100 l – 80,00 zł. 

2. BRAK SEGREGACJ ODPADÓW: 
a. pojemnik o pojemności 120 l – 27,00 zł, 
b. pojemnik o pojemności 240 l – 51,00 zł, 
c. pojemnik o pojemności 1100 l – 160,00 zł. 

Jednocześnie informujemy, że w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami możecie się Państwo kontaktować z 
Panią Iwoną Horowską pod nr tel. 18 445-90-33 wew. 79, natomiast w sprawie odbioru odpadów z Panią Elżbietą 
Popardowską pod nr tel.18 448-49-59, jak również korzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej 
www.podegrodzie.pl w zakładce ZGK.        

Zawiadomienie o nowej wysokości opłat zostaną Państwu w najbliższym czasie dostarczone przez sołtysów lub 
gońca.         
        
                 Z poważaniem, 
                                                                                     
                                                                                                      Wójt Gminy Podegrodzie 

http://www.podegrodzie.pl/

