GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE WYRY
NOWE STAWKI

Budynki jednorodzinne: 29 zł/osobę (powyżej 5 osób - opłata to suma kwoty 145 zł oraz
7,00 zł za każdą kolejną osobę)
Obniżona stawka za kompostowanie w przypadku budynków jednorodzinnych: 25 zł/osobę
(powyżej 5 osób - opłata to suma kwoty 125 zł oraz 3 zł za każdą kolejną osobę)
Budynki wielolokalowe: 27 zł/osobę (w przypadku budynków wielolokalowych NIE
obowiązuje obniżona stawka za kompostowanie)
Mieszkańcy zostali wyposażeni w pakiet worków na pierwsze półrocze: 24 brązowe worki
na bioodpady, 18 niebieskich worków na papier, 12 zielonych worków na szkło oraz 24
żółte worki na plastik oraz metale. Kolejny pakiet worków w tej samej ilości zostanie
dostarczony w II półroczu.
Nadwyżkę odpadów z posesji można bezpłatnie oddać na PSZOK-u. W przypadku
dostarczenia odpadów w workach otrzymanych od firmy w ramach pakietu rocznego,
mieszkaniec otrzyma taką samą ilość worków z powrotem. Jeżeli jednak odpady zostaną
dostarczone w innych workach, mieszkaniec nie dostanie żadnych worków z powrotem.
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BIOODPADY

Od 1 stycznia obowiązuje nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi! Musi ją złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której np.
przybyło, bądź ubyło domowników lub też właściciel chce kompostować bioodpady i
skorzystać z 4 zł ulgi. Deklarację muszą też koniecznie złożyć właściciele nieruchomości
niezamieszkałych.
Deklarację do pobrania można znaleźć na www.wyry.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.
Wypełnioną deklarację można złożyć do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy Wyry,
przesyłać pocztą tradycyjną lub złożyć przez ePUAP.
Od stycznia mieszkańcy wyposażeni zostali w nowe brązowe kubły na gromadzenie
bioodpadów - 1 pojemnik 120 l oraz zestaw worków na pierwsze półrocze, w tym 24 worki
na bioodpady. Kolejny pakiet worków zostanie dostarczony w II półroczu.
Odpady należy wrzucać do pojemnika luzem, czyli bez żadnego dodatkowego opakowania!
Brązowych worków z pakietu nie wolno wkładać do kubłów!
Nie będzie już kontenera na odpady zielone pod oczyszczalnią w Wyrach. Z każdej
nieruchomości będą odbierane bioodpady tzn. 1 pojemnik 120 l + max. 48 worków w ciągu
roku.
Istnieje możliwość skorzystania z usługi dodatkowo płatnej - worków koloru
pomarańczowego na bioodpady, które będą odbierane z posesji zgodnie z nowym
harmonogramem. Worki można zakupić w Urzędzie Gminy Wyry za 10 zł/ 1 worek.

LIMITY GRUZU
I OPON

Limit odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 1500 kg / rok / nieruchomość (4 zł – za
każde dodatkowe 10 kg ponad limit odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
Limit opon – 4 sztuki / rok / nieruchomość (7 zł – za każde dodatkowe 10 kg ponad limit
zużytych opon)

OBOWIĄZKOWA
SEGREGACJA

Od 1 stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów
w sposób selektywny, czyli inaczej - mają obowiązek segregowania śmieci.
Osoby, które do tej pory były zadeklarowane, że nie zbierają odpadów w sposób
selektywny, zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji!

KARTA
MIESZKAŃCA

Godziny otwarcia
PSZOK
0
Poniedziałek: 10.00 – 18.0
Wtorek: 9.00 – 16.30
Środa: 9.00 – 16.30
Czwartek: 10.00 – 18.00
Piątek: 12.30 – 16.30
Sobota: 9.00 – 14.00

Za wyjątkiem dni ustawowo

wolnych od pracy.

Od stycznia korzystanie z PSZOK-u możliwe jest tylko z użyciem karty identyfikacyjnej,
którą po wypełnieniu wniosku można odbierać w Urzędzie Gminy Wyry.
Karta wydawana jest tylko właścicielowi nieruchomości lub jego pełnomocnikowi, który
składa deklarację. Aby złożyć ją poprzez pełnomocnika, konieczne jest złożenie również
podpisanego przez właściciela druku pełnomocnictwa. Wszystkie druki można znaleźć na
www.wyry.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.
Każdej złożonej deklaracji przypada 1 bezpłatna karta.
Karta zostanie wydana tylko wówczas, jeśli właściciel nieruchomości nie zalega z
płatnościami za odpady!

