
Szanowni Państwo
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowych 

uregulowań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Topólka, uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca br. usługi w 
zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wykonywać 
będzie firma PGK SANIKO spółka z o.o. z Włocławka, wybrana w drodze 
przetargu nieograniczonego.

Odbiór odbywać się będzie 2 - krotnie w ciągu miesiąca z nieruchomości 
zamieszkałych, bo tylko te zostały objęte systemem. 

Mieszkańcy gminy zostaną poinformowani o terminie odbioru odpadów 
komunalnych odpowiednim komunikatem. 

Właściciel nieruchomości musi wyposażyć swoją nieruchomość w 
pojemnik o minimalnej pojemności 110 l, oznakowanym Nr nieruchomości (tak 
jak dotychczas). 

Firma świadcząca usługi w zakresie odbioru odpadów z terenu Gminy 
Topólka, jest zobowiązana zapisem ujętym w przetargu, o umożliwienie na 
Państwa życzenie wydzierżawienia pojemnika za odpłatnością. 

Wysokość opłaty miesięcznej za odbiór odpadów wynosi - 9 zł, za odpady 
mieszane, 8 zł za odpady segregowane od każdej osoby zamieszkałej w danej 
nieruchomości. 

Opłaty, bez wezwania, należy uiszczać przelewem bankowym, bądź 
przekazem pocztowym albo w kasie Urzędu Gminy do 15 każdego miesiąca. 
Pierwsza płatność za lipiec - do 15 sierpnia br. 

Nie wpłacenie należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w ustalonym terminie, traktowane będzie jako zadłużenie i 
podlegać będzie ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

Mając na uwadze ułatwienie regulowania należności poprzez 
wpłaty w placówkach bankowych, bądź pocztowych, Gmina dostarczy 
książeczki wpłat każdemu właścicielowi nieruchomości i osobie, która złożyła 
deklaracje nie będąc właścicielem nieruchomości.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tereny czasowo 
zamieszkałe, przedsiębiorstwa, osoby prowadzące działalność gospodarczą, 
administratorzy cmentarzy) pozbywają się odpadów komunalnych na 
dotychczasowych zasadach tj. na podstawie umowy zawartej z wybranym przez 
siebie podmiotem, wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie 
gminy Topólka. 

Właściciele nieruchomości mieszanych to znaczy nieruchomości, której 
część jest zamieszkała, a pozostała część przeznaczona jest np. na działalność 
gospodarczą, na której powstają odpady, zobowiązani są z części zamieszkałej 
złożyć deklaracje o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Natomiast z części niezamieszkałej (działalność gospodarcza) 
należy zawrzeć umowę na wywóz odpadów z wybranym przez siebie 



podmiotem wpisanym do działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych.

Jednocześnie informuję, że właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złożyć Wójtowi nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości (wyjazd, 
zgon, urodzenia itp.).

Jeżeli Państwo będziecie mieli wątpliwości, pytania z zakresu wdrażania 
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, proszę kontaktować 
się bezpośrednio z nr (054) 28 69 011, gdzie pracownicy odpowiedzialni za 
wdrażanie ustawy i Uchwały Rady Gminy Topólka w zakresie utrzymania 
czystości i porządku udzielą wyczerpującej informacji.

Z poważaniem 
Wójt Gminy  Henryk Orłowski     


