
 

 
 

     Szanowni mieszkańcy 
 
 Z dniem 1 lipca 2013 roku zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Podmiotem odpowiedzialnym za odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Smyków 

jest firma: 

 

                        Miejskie Usługi Komunalne Sp. Z o. o. 

                        ul. Mościckiego 43 

                        26-110 Skarżysko- Kamienna 

 

 Zgodnie z nowymi zasadami:  

 • odpady komunalne zmieszane odbierane będą raz w miesiącu, 

 • odpady zbierane selektywnie szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne będą 

odbierane raz w miesiącu 

 

 

    Obowiązki odbierającego odpady: 

 

 • odbieranie odpadów zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, 

 • odbieranie każdej ilości odpadów komunalnych, 

 • uprzątnięcie każdorazowo zanieczyszczeń powstałych w trakcie 



 

 załadunku odpadów, 

 • przekazywanie Gminie Smyków wykazu właścicieli nieruchomości, którzy 

pomimo zdeklarowania segregacji odpadów nie prowadzą jej w ogóle lub robią to               

w sposób nieprawidłowy, 

 • udostępnianie (za odpłatnością) worków do selektywnej zbiórki odpadów                     

z nieruchomości w ilości odpowiadającej bieżącym i racjonalnym potrzebom. 

 

Ponadto odbierający odpady ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie 

pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, 

powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu i opróżniania pojemnika. 

Natomiast nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w przypadku gdy pojemnik 

nie posiada stosownych atestów i nie spełnia przyjętych norm oraz gdy został 

przeciążony poprzez ubicie wsadu, jego zamarzniecie lub załadowany został 

kamieniami, piaskiem, żużlem czy popiołem 

 

 

 Obowiązki właścicieli nieruchomości    
                                                    

• wyposażenie nieruchomości w pojemnik/pojemniki do zbierania                             

odpadów komunalnych wg zasad przyjętych w regulaminie utrzymania                     

czystości i porządku na terenie Gminy Smyków                                                            

• prowadzenie segregacji odpadów komunalnych w przypadku  jej                             

zadeklarowania,                                                                                                              

• wystawianie pojemników/worków w dniu wyznaczonym                                                  

w harmonogramie odbioru odpadów (z odpowiednim czasowym                                    

wyprzedzeniem) przed posesję, umożliwiając odbierającemu odpady                          

swobodny do nich dojazd i załadunek,                                                                            

  • uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych ( zgodnie z opłatą                    

wyliczoną w deklaracji ) w kasie Urzędu Gminy Smyków , Smyków 91 od 

poniedziałku do piątku , w godzinach 8.00- 13.00,   albo przelewem na rachunek 

bankowy Gminy Smyków:        

                                   

                           19 8493 0004 0290 0506 0772 0133 

 

z dopiskiem w tytule: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi"           

    lub u inkasenta -  Pana  Kazimierza Błońskiego.   

 
 



 

 

 
 

                                                                                                              

 

    Przypominamy opłata za odbieranie odpadów                                                              
 • zbieranych w sposób selektywny wynosi 4,00 zł miesięcznie od osoby                 

zamieszkującej w danym gospodarstwie domowym.                                                    

• zbieranych w sposób niesegregowany wynosi 8,00 zł miesięcznie od                        

osoby zamieszkującej w danym gospodarstwie domowym.    

                                       

                                    

Ważne!   

Opłaty należy dokonywać co dwa miesiące, pierwsza wpłata w terminie do dnia                 

 31 sierpnia 2013 roku     

 

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

1)  za styczeń i luty - do 28 lutego danego roku, 

2) za marzec i kwiecień - do 30 kwietnia danego roku, 

3) za maj i czerwiec - do 30 czerwca danego roku, 

4) za lipiec i sierpień - do 31 sierpnia danego roku, 

5) za wrzesień i październik - do 31 października danego roku, 

6) za listopad i grudzień - do 20 grudnia danego roku. 

                                                                                           

     Gmina nie będzie wystawiała i rozsyłała „blankietów wpłat, książeczek opłat” itp.                     

dokumentów. Każdy mieszkaniec wnosi opłatę w wyznaczonym terminie zgodnie ze    

złożoną  deklaracją. Wnoszący opłatę do kasy Urzędu otrzyma potwierdzenie zapłaty. 

   

 

  Ponadto, przeterminowane leki można dostarczać do aptek, które wyposażone został 

w pojemniki do zbierania tego rodzaju odpadów. Ponadto zużyty sprzęt                      

elektryczny i elektroniczny można oddać w sklepie, w którym kupujemy                    

nowszy model tego artykułu. Baterie można wrzucać do specjalnych                           

pojemników które znajdują się w palcówkach oświatowych i urzędzie.                      



 

 

Dodatkowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz  zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie przeprowadzona raz w roku w formie 

"wystawki". Terminy zbiórek podane zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem.                                                            

 

 

     Ważne! 

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian wpisanych do złożonej 

deklaracji danych właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania ich                

w terminie 14 dni od daty gdy uległy one zmianie. 

 

Wszelkie odpowiedzi na pytania lub wątpliwości w zakresie nowego systemu 

gospodarowania odpadami można uzyskać w siedzibie Urzędu  Gminy Smyków , 

Smyków 91, pokój Nr 13 pod nr tel. 41 37 39 181 od poniedziałku                                       

do piątku w godzinach w godzinach 7.30- 15.30. 

 

W kwestii dotyczącej spraw technicznych związanych z wywozem odpadów można 

kontaktować się z firmą Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Mościckiego 43, 

26-110 Skarżysko- Kamienna , tel. 41 251 21 06 lub  41 251 28 39. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące gospodarki odpadami można znaleźć na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Smykowie www.bip.smykow.pl w zakładce 

Informacje bieżące, ogłoszenia lub na www.smykow.pl w zakładce Aktualności. 
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