
Szanowni Państwo! 
 

Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Sędziszowie Młp. uchwałą  
Nr XXXVIII/365/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. podwyższyła stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Zmiany stawek opłat wynikają z ceny najniższej oferty złożonej w przetargu na odbiór                           
i zagospodarowanie odpadów i obowiązywać będą od 1 sierpnia 2014 r.  
Zmienione stawki naliczane od każdego mieszkańca wynosić będą odpowiednio:  

1. za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie: 
 5,50 zł brutto, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość  jest 

mniejsza lub równa 5, 
 5 zł brutto, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość  

w jest większa niż 5, 
2. za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  

w sposób nieselektywny 15 zł brutto, a w przypadku mieszkańców mieszkających  
w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) 10 zł brutto.   
 
W związku z w/w zmianą opłat, prosimy wszystkich mieszkańców o złożenie  nowej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (zgodnie z art. 6 m ust. 1 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.), na nowym formularzu, który można 
otrzymać w pok. Nr 9 Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. lub pobrać ze strony 
internetowej www.sedziszow-mlp.pl. Wypełnioną deklarację należy złożyć w w/w 
pokoju Nr 9 w terminie do 5 sierpnia  br. 
 
Uwaga! Deklarację w imieniu mieszkańców budynków wielorodzinnych składają ich zarządcy. 
 
Jednocześnie przypominam, że częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości nie 
ulega zmianie i tak odpady zmieszane odbierane będą:  

 w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu, 
 w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,  

zebrane selektywnie:  
 w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,  
 w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz w tygodniu. 

Selektywnej zbiórce podlegają następujące frakcje odpadów: 
 papier i tektura, opakowania wielomateriałowe (worek niebieski), 
 opakowania szklane białe i kolorowe (worek zielony), 
 metal, tworzywa sztuczne (worek żółty), 
 odpady biodegradowalne i opakowania ulegające biodegradacji (worek 

brązowy), 
 zimny popiół (worek szary).   

Pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych, za wyjątkiem odpadów 
niebezpiecznych, wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD, są odpadami zmieszanymi, 
które należy wrzucać do pojemników (worków) w kolorze czarnym. 
Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów dostarczy Państwu firma DEZAKO Dębica, 
która od 1 lipca do 31 grudnia świadczyć będzie usługę odbioru odpadów  
z terenu Gminy Sędziszów Młp. 
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                                                                                          Kazimierz Kiełb 


