
  

INFORMACJA 
dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 roku 

 

Informacje ogólne dotyczące wybranej oferty 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31.12.2015 r. usługę odbioru, transportu i gospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna będzie świadczyć: 

Konsorcjum firm: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stawowa 21, 46-220 Byczyna, 

tel. 77/ 413 45 60 lub 77/ 407 28 45 oraz Zakład Wielobranżowy ,,GIERAS”, Jaśkowice 48, 

46-220 Byczyna. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
● z miasta Byczyna odpady będą odbierane z następującą częstotliwością: 

   - raz w tygodniu odpady zmieszane 

   - raz w tygodniu odpady suche 

   - raz w miesiącu szkło 

   - dwa razy w roku odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 

● z sołectw gminy Byczyna odpady będą odbierane z następującą częstotliwością: 

   - dwa razy w miesiącu odpady zmieszane, 

   - dwa razy w miesiącu odpady suche, 

   - raz w miesiącu szkło 

   - dwa razy w roku odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 

● ze wspólnot i spółdzielni z miasta Byczyna, sołectwa Polanowice i sołectwa Roszkowice   

   odpady będą odbierane z następującą częstotliwością: 

   - raz w tygodniu odpady zmieszane 

   - raz w tygodniu odpady suche 

   - raz w miesiącu szkło 

   - dwa razy w roku odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 

 

Zmiana sposobu zbierania odpadów suchych (plastik, metal, papier) 
Od 1 stycznia 2015 r. dla odpadów suchych t.j. plastik, metal, papier oraz opakowań 

wielomateriałowych nie będzie wymagana segregacja do odrębnych worków/pojemników.                     

Na wszystkie frakcje odpadów suchych (poza szkłem) przewidziany będzie worek z napisem ,,odpady 

suche”, który dostarczany będzie mieszkańcom przez Konsorcjum lub pojemnik z napisem ,,odpady 

suche”. 

 

Obowiązek ponoszenia opłaty 
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie. Opłatę właściciele 

nieruchomości mają obowiązek wpłacać na indywidualny rachunek bankowy przypisany przez Gminę 

Byczyna  w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.  

 

 

   Burmistrz Byczyny 

 

 /-/ Robert Świerczek 
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