
 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu  Gminy Laskowa na 2014r. 

 

 

Uwaga: odpady należy wystawić do godz. 7:00. 

 

Miejsca , terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych ,metali,  oraz zużytych opon, zostaną podane do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty /w szczególności na stronie internetowej Urzędu Gminy  i tablicach 

ogłoszeń /. 
 

 

 

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie  odpadów  w 2014 r. 
 

Opłatę za odpady  uiszcza się bez wezwania. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy  : BS Limanowa o/Laskowa                

nr konta  23880400000010010000550002  w tytule wpłaty prosimy podawać imię, nazwisko oraz adres osoby która złożyła 

deklarację . 

za I kwartał  2014r. – do dnia 28 lutego 2014r.                                

za II kwartał  2014r. – do dnia 31 maja 2014r.                                                 

za III kwartał  2014r.  – do dnia 31 sierpnia 2014r .                                                                                                                  

za IV kwartał  2014r. – do dnia 30 listopada 2014r.  

 

 

Stawki na 2014r. 
 

 18,00 zł miesięcznie odpady  segregowane – rata za kwartał   54,00 zł 

 

 40,00 zł miesięcznie odpady niesegregowane – rata za kwartał  120,00 zł 

 

 9,00 zł miesięcznie odpady  segregowane – rata za kwartał  27 ,00 zł 

 jeżeli mieszka jedna osoba i złożyła  nową  deklarację do 31.12.2013r.                    

 

 

 20,00 zł miesięcznie odpady  niesegregowane  - rata za kwartał  60,00 zł  
 jeżeli mieszka jedna osoba i  złożyła nową  deklarację do 31.12.2013r.  

 

 

W Urzędzie Gminy można pobrać brakujące worki oraz  naklejki na worki. 

 

Miejscowość Wywóz  raz  w miesiącu Wywóz  dwa  razy w miesiącu   
 

 
W miesiącu 
kwietniu                        
i wrześniu przy 
pierwszej 
zbiórce można 
wystawiać  do 
odbioru zużyte 
urządzenia 
elektryczne                         
i elektroniczne  
 

Laskowa 

 

w drugi poniedziałek  miesiąca w  drugi i czwarty poniedziałek  miesiąca 

styczeń, luty, marzec, listopad, 
grudzień 

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień, październik  

Kobyłczyna  

Sechna 

 Ujanowice  

w  drugi   wtorek miesiąca w  drugi  i czwarty wtorek miesiąca 

styczeń, luty, marzec, listopad, 
grudzień (w listopadzie 14.11.2014r.)  

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień, październik  

Krosna 

Strzeszyce 

Żmiąca  

w  drugą   środę miesiąca w  drugą  i czwartą środę  miesiąca 
styczeń, luty, marzec, listopad, 
grudzień 

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień, październik  

Kamionka  

Mała  

Jaworzna 

w  drugi  czwartek miesiąca w  drugi  i czwarty czwartek miesiąca 
styczeń, luty, marzec, listopad, 
grudzień 

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień, październik  


