
INFORMACJA 
DOTYCZĄCA REALIZACJI NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 

 
I. Stawki opłat:  
 
1. Wywóz odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny  

z nieruchomości zamieszkałych                 9,00 zł /1 m-c/1 osobę,  
2. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych)          

z nieruchomości zamieszkałych              18,00 zł /1 m-c/1 osobę,  

3. Wywóz odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny  

z nieruchomości niezamieszkałych, na których  powstają odpady komunalne: 
1) pojemniki o pojemności 120 l               12,40 zł, 
2) pojemniki o pojemności 240 l                 25,00 zł, 
3) pojemniki o pojemności 1100 l              76,00 zł. 

4. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych)  

z nieruchomości niezamieszkałych, na których  powstają odpady komunalne: 
1) pojemniki o pojemności 120 l              24,80 zł, 
2) pojemniki o pojemności 240 l             50,00 zł, 
3) pojemniki o pojemności 1100 l            152,00 zł. 
 

5.   Stawki opłat, których mowa w ust. 3 i 4 są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika (zgodnie  

z częstotliwością wywozów określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Borne Sulinowo stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/319/2012 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 29 listopada 2012 r.). 

 

II. Deklaracje 
 
1. Każdy właściciel ma obowiązek złożyć pisemną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  zgodnie ze wzorem ustalonym Uchwałami Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową 

deklarację (korektę) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

 

III. Realizacja nowego systemu gospodarki odpadami - stan na dzień 26.06.2013r. 
 
1. Trwa bieżąca weryfikacja składanych deklaracji i wprowadzanie danych do systemu informatycznego. 

2. Do właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje,  rozsyłane są informacje dotyczące terminu  

i wysokość miesięcznej opłaty wraz z indywidualnym numerem konta bankowego, na które należy 

dokonywać wpłat za wywóz odpadów komunalnych. 

3. Usługę wywozu świadczyć będzie Konsorcjum :  
1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek     
(odpowiada za odbiór odpadów zbieranych selektywnie), 

2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 5, 78-449 Borne Sulinowo 
(odpowiada za odbiór odpadów zmieszanych).  

4. W miesiącach wakacyjnych nadal będziemy prowadzić akcję informacyjną dotyczącą szczegółowego   

działania systemu gospodarki odpadami poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej 

urzędu, tablicach ogłoszeń oraz organizowanie spotkań z mieszkańcami na terenie poszczególnych 

sołectw i w Bornem Sulinowie.  

5. O terminach spotkań będziemy informować  w sposób zwyczajowo przyjęty.  

6. Po 1 lipca 2013r. Konsorcjum sukcesywnie będzie wdrażać system oraz przygotuje i dostarczy 

szczegółowy harmonogram wywozów. 

 

 

 
IV. MOŻLIWOŚĆ ZAOPATRZENIA W POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE 



 
1. KOSZE – istnieje możliwość nabycia koszy dotychczas używanych na nieruchomości. 

• Ceny używanych pojemników do sprzedaży 
 

1. pojemnik 120L-140L           50 zł; 

2. pojemnik 240L          80 zł; 

3. pojemnik 1100 L      250 zł; 

4. pojemnik na PET      250 zł; 

5. pojemnik na SZKŁO      250 zł; 

6. pojemnik na PAPIER      250 zł; 

 

• Ceny dzierżawy pojemników używanych 
 

I. na okres 21 miesięcy (jednorazowa płatność z góry): 

 

1. pojemnik 120L-140L                     45 zł; 

2. pojemnik 240L        65 zł; 

3. pojemnik 1100 L      110 zł; 

4. pojemnik na PET      120 zł; 

5. pojemnik na SZKŁO      120 zł; 

6. pojemnik na PAPIER      120 zł; 

 

II. sezon (od 1 do 3 m-cy): 

Sezonowi dzierżawcy pojemników zobowiązani są do wniesienia kaucji. 

 

1. pojemnik 120L-140L   20 zł/m-c plus kaucja 120 zł; 

2. pojemnik 240L   30 zł/m-c plus kaucja 200 zł; 

3. pojemnik 1100 L             60 zł/m-c plus  kaucja 400 zł; 

4. worek czarny              1,50 zł/szt. 

 

2. WORKI 

• Cena worka o pojemności 120 L do selektywnej zbiórki odpadów                       0,50 ,- zł/szt. 
Sprzedaż / dzierżawę  prowadzi: PUK Sp.z o.o. w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5, 

tel. (94) 37 32 908 lub (94) 37 32 900 
 

UWAGA!!! 
Ceny dzierżawy lub sprzedaży nowych pojemników będą uzależnione od faktycznych kosztów zakupu pojemników. 

 
V. Informacji w sprawie sposobu wypełniania deklaracji udziela w Urzędzie Miejskim  
         w Bornem Sulinowie: 
 

• ref. ds. gospodarowania odpadami komunalnymi   tel. (94) 37 34 137  

• kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa  tel. (94) 37 34 164 
 
VI. Bezpłatne warsztaty ekologiczne  

„NASZA MATKA ZIEMIA SAMA NIE DA RADY – SEGREGUJMY WIĘC ODPADY”. 
 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych   do udziału  

w warsztatach.  

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny z Koordynatorem OEE  tel. 608431553. 
 
 

Przygotował: 

       Urząd Miejski w Bornem Sulinowie 
       Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 


