
                   Laskowa, dnia 2013-04-30 

INFORMACJA 

NOWY SYSTEM ODBIORU ŚMIECI 
 

Od 1 lipca 2013 roku odpady komunalne z terenu Gminy Laskowa od właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy odbierać będzie firma wybrana przez gminę w drodze przetargu. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych  będą dokonywać opłaty na rzecz gminy za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w okresach kwartalnych do końca drugiego miesiąca każdego kwartału.  
 

SEGREGUJ ŚMIECI     -  ZAPŁACISZ MNIEJ  -  CHRONISZ ŚRODOWISKO 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa wynosi: 

1. Jeżeli zebrane odpady są segregowane  miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  wynosi  20,00  zł od 

jednego gospodarstwa domowego. 

2. Jeżeli zebrane  odpady są niesegregowane czyli zmieszane miesięczna stawka za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 

40,00 zł od jednego gospodarstwa domowego. 

W związku z powyższym w terminie do 30 maja 2013 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych 

zobowiązani  są złożyć do Wójta Gminy  Laskowa deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

W  przypadku niezłożenia deklaracji   Wójt Gminy określa w drodze decyzji wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W miesiącu czerwcu właściciele nieruchomości zostaną 

zaopatrzeni w worki na zbieranie odpadów , na workach będzie opis jakie odpady należy w nich 

gromadzić. Ponadto dołączone będą  naklejki z napisem miejscowości i numerem domu , które należy 

naklejać na worki przed przekazaniem do odbioru.   
 

Odpady należy zbierać w następujący sposób: 

Jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny czyli niesegregowane – zmieszane zbieramy je   

w workach czarnych. 

 Jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny czyli segregowane  zbieramy:  

- w workach niebieskich -  papier i  tekturę  

- w workach  żółtych  - tworzywa sztuczne, drobne metale, opakowania wielomateriałowe (tj. kartony 

po mleku, sokach). 

- w workach białych - szkło i opakowania szklane  

- w workach brązowych - odpady ulegające biodegradacji ( np. resztki kuchenne, odpady zielone,  

z ogrodów itp.  ). 

Wymienione powyżej odpady komunalne segregowane i mieszane odbierane będą dwa razy   

w miesiącu od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 
 

Termin odbioru : 

 

Odpady odbierane będą dwa razy w miesiącu. Termin odbioru zostanie podany w miesiącu czerwcu 

2013 r. 
 

 

Ponadto organizowane będą zbiórki innych odpadów : 

W zorganizowanych punktach selektywnego zbierania odpadów będą ustawione pojemniki do których 

należy wrzucać   przeterminowane  leki,  chemikalia, zużyte  baterie oraz małogabarytowe 

akumulatory. 

Z miejsc wyznaczonych na terenie gminy będą odbierane odpady:  wielkogabarytowe, metale, 

elektryczne i elektroniczne, opony. 

O miejscu i terminie zbiórki powyższych odpadów mieszkańcy będą informowani w sposób 

zwyczajowo przyjęty.  

Wszystkie informacje na temat wdrażanego systemu gospodarki odpadami  komunalnymi  będą 

umieszczane :  

- na stronie internetowej www.laskowa.pl – ochrona środowiska , 



- w wydawanych  Biuletynach  Informacyjnych  Gminy Laskowa, 

- przekazywane na organizowanych zebraniach wiejskich w poszczególnych miejscowościach i przez 

ogłoszenia. 

 

Trasy odbioru odpadów: 
 Trasa odbioru przebiegać będzie drogami:  drogą wojewódzką,  drogami powiatowymi, 
 drogami gminnymi oraz osiedlowymi utwardzonymi . 
 

 Jaworzna: „Jaworzna-Mordarka” (do mostku do „Padołu”), „Zagranice”, „Łęg - Do Szkarłata-

Janasówka”, „Siwkówka”, „Chałupiska k/Augustyna”, „Zastyrze – Napole”, „Zastyrze-Korab” 

 Kamionka Mała: „Pożogi – Olchawówka”, „Za Las”, „Orzełkówka”, „Górczyno – 

Podsoślina”, „Figlówka”, „Orłówka”, „Oborzyska”, „Chabejówka”, „Jastrząbka”, „Dzioł – 

Głowaczyna”, „Kamionka Mała - Rozdziele (Nagórze)”, „Laskowa - Rozdziele” (Lipniczka) 

 Kobyłczyna:„Od mostu do Tokarza”, „Kiławcówka”, „Garncarzówka-Niżna”, „Kaleń”, „Ponad 

rzekę”, „Nowakówka”, „Ujanowice-Kobyłczyna” 

 Krosna: „Brzezie”, „Zagrody”, „Jonikówka-Łaziska”, „Zdebiówka Góry”, „Wajdówka”, „Nad 

Karczmą”, „Włodarzówka”, „Pajor” 8. Majcherówka, „Zamostki”, „Do Krzyżaka”, 

„Urygówka”, „Dudek”, „Krosna – Żmiąca”, „Kołodziejówka”, „Przylaski 

 Strzeszyce: „Centrum”, „Baniaki – Korcówki”, „Pagórek” 

 Ujanowice: „Potoka”, „Biała”, „Pod Górą”, „Pod Micyną”, „Osiedle Centrum”, „Do Szpiecha”, 

„Do Szkoły”, „Do Grzegorzka”, „Zagrody”, „Łęg” 

 Sechna: „Pagórek Wielkie Pole”, „Podkrzaki”, „Zabrze”, „Hajdygówka”, „Waligórówka”, 

„Sołtystwo”, „Pajerówka", „Gwizdówka-Góry”, „Przylaski”, „Nowakówka”, „Motakówka”, 

„Grabczykówka”, „Kromolin” 

 Żmiąca: „Mocarz”, „Dudkówka”, „Kubankówka”, „Rośkówka”, „Michałkówka”, „Żmiąca – 

Granice”, „Krosna-Żmiąca”, „Oślak” 

 Laskowa: „Łęg” (w stronę Jaworznej), „Nadole”, „Wilczkówka Góry-Korab”, „Laskowa-

Rozpite”, „Laskowa-Rozdziele (Lipniczka)”, „Laskowa-Mordarka”, „Zadziele-Uplezie”, 

„Rozpite-Dzioł” (do Cichoniów), „Bania”, „Krawcówka”, „Ptaszkówka”, „Jeziernik”, 

„Danielówka-Gąsiorki”, „Sławętówka-Wyrąb Jabłoniec”, „Dziedzicówka-Wróble”, „Osiedle 

Nad Stawami” (osiedle Kogutowiczów), „Odrończa”, „Stryczkówka”, Osiedle Centrum, „Nowy 

Świat”, „Przez Równię k/Stadionu”, „Osiedle k/Agronomówki”, „Do Rzeki k/Piętonia”, „Do 

osiedla Kopciów i Wilczków”, „Do Wróbli i Michury”, „Osiedle centrum od rzeki (koło 

Dworu)”, „Do Górnej Załpy k/ Matląga od mostu”, „Młynne – Załpa”, „Do lasu gminnego od 

strony Rozdziele” 

 

W przypadku pytań można  dzwonić do Urzędu Gminy  Laskowa tel. 18 3300224 lub               

18 3300210. 

 


