ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Łyse Nr VII/48/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, Rada Gminy ustaliła
nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wójt Gminy Łyse zawiadamia, że od 1 lipca 2019 r. w Gminie Łyse będą obowiązywać następujące stawki miesięcznej opłaty za odpady komunalne:
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
• 14 zł - od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
• 28 zł - od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Druki deklaracji będą dostępne: Urząd Gminy Łyse, pok. nr 7,9 (parter), Sołtys danej miejscowości, strona internetowa Gminy Łyse https://www.gminalyse.pl/
Deklaracje należy złożyć niezwłocznie od 14 czerwca 2019 r., nie później niż do 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy
Łyse, pok. nr 7, 9 (parter).
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z liczbą osób
zamieszkujących daną nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dzieci, zgony osób itp.), mające
wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Łyse (pok. nr 9) w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
ODPADY ODBIERANE SPRZED POSESJI :
• SZKŁO - worek zielony (m.in. szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach),
- odbiór 1 raz na kwartał,
• METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - worek żółty (m.in. puszki aluminiowe i po konserwach, plastikowe butelki,
opakowania po chemii gospodarczej),
- odbiór co najmniej 1 raz w miesiącu;
• ODPADY ZMIESZANE – pojemnik (odpady, które nie kwalifikują się do grupy odpadów segregowanych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych),
- odbiór 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych.
ODPADY PRZEKAZYWANE PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WŁASNYM ZAKRESIE NA PSZOK: (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Łysych przy ul. H. Sienkiewicza (plac targowiska) w każdy czwartek
w godz. 7:30-14:30 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminną Jednostką Usług Komunalnych
• PAPIER - worek niebieski (m.in. papier, tektura, książki, zeszyty, gazety, ulotki);
• ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI - worek brązowy (m.in. odpadki warzywne i owocowe, skoszona trawa,
kwiaty, liście, trociny, kora drzew).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGREGACJI
ZAMIESZCZONE SĄ NA ODWROCIE HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW
UWAGA!!!
Zmiana indywidualnych numerów kont do wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Urząd Gminy Łyse informuje, że w związku ze zmianą banku obsługującego indywidualne rachunki do dokonywania opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 07 czerwca 2019 r. zmieniły się
indywidualne numery kont bankowych.
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu Oddział Łyse na indywidualne numery kont bankowych, które zostały przypisane dla każdego właściciela nieruchomości.

