Szanowni mieszkańcy,
od 1 lipca w gminie Góra Kalwaria rusza nowy system gospodarki odpadami, od tego
momentu to gmina będzie odbierać odpady komunalne z Państwa posesji.
W poniższym artykule przybliżymy szczegóły nadchodzących zmian.
Gmina Góra Kalwaria nieodpłatnie wyposaży w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych nieruchomości jednorodzinne i wielorodzinne.
Mieszkańcy, którzy mieli zawartą umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w dalszym
ciągu będą użytkować posiadane pojemniki.
Mieszkańcy terenów wiejskich mogą odbierać pojemniki w dniach 24-30 czerwca u sołtysów.
Wyjątkowo w:



Czachówku u Pana Eugeniusza Szymańskiego – Czachówek ul. Główna 82
Kątach u Pani Rozalii Zdulskiej – Kąty ul. Wrzosowa 15

Odbiór pojemników dla mieszkańców miasta odbywać się będzie w dniach 24-30 czerwca,
w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Św. Antoniego 1; 05-530 Góra Kalwaria,
w godzinach 8-19.
Pakiet informacyjny
W dniach 29-30 czerwca zostanie dostarczony do każdej nieruchomości pakiet informacyjny,
zawierający m.in.: ulotkę informacyjną, 2 worki do segregacji odpadów, harmonogram
wywozu, naklejkę na pojemnik (zieloną naklejkę z napisem „odpady niesegregowane” należy
nakleić na pojemnik 120 lub 240 l.), informację o trybie wnoszenia opłat.
Harmonogram wywozu
Gmina Góra Kalwaria została podzielona na 4 sektory:
Miasto zostało podzielone na 2 sektory, a ulicami rozgraniczającymi są:
Św. Antoniego, Piłsudskiego, Kalwaryjska, Zakalwaria.
Wszystkie ulice, które są położone na północ od ulic rozgraniczających, znajdują się
w sektorze I.
Ulice położone na południe od ulic rozgraniczających znajdują się z sektorze II.
Ulice rozgraniczające przypisane zostały do sektora II
Miejscowości terenów wiejskich zostały podzielone również na sektory: II oraz IV.
Sektor III na północ od torów:

Solec, Szymanów, Łubna, Baniocha, Baniocha –Wieś, Brześce, Podłęcze, Wólka Dworska,
Wólka Załęska, Katy, Mikówiec, Tomice, Moczydłów, Ługówka, Wojciechowice, Dobiesz,
Sierzchów, Czarny Las.
Sektor IV na południe od torów:
Czachówek, Julianów, Obręb, Sobików, Cendrowice, Krzaki Czaplinkowskie, Czaplinek,
Czaplin, Dębówka, Karolina, Buczynów, Aleksandrów, Wincentów, Linin, Pęcław, Podosowa,
Potycz, Podgóra, Coniew, Królewski Las, Borki, Brzumin, Ostrówik, Czersk, Kępa
Radwankowska.
Szczegółowy harmonogram zostanie dostarczony wraz z pakietem informacyjnym. Ponadto
mapę z podziałem na sektory oraz harmonogram udostępniliśmy na naszej stronie
internetowej.
Informacja o opłatach
W miesiącu lipcu każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma pismo informujące o
indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który będzie uiszczał opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ( opłatę za śmieci), terminach jej uiszczania oraz
blankiety wpłat na 2013 rok. Wymiar opłaty następuje na podstawie jej samo obliczenia
dokonanego w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości- tzn., że właściciel
nieruchomości nie dostanie z Urzędu Miasta i Gminy faktury czy decyzji wymiarowej jak w
przypadku podatku rolnego. Opłatę można uiszczać bezpłatnie (zapłata gotówką) w placówkach
Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii lub przelewem na indywidulany rachunek bankowy
wskazany przez Urząd Miasta i Gminy.

Deklaracje
Przypominamy o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W przypadku niezłożenia deklaracji zostanie wszczęte postępowanie
administracyjne ustalające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.
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