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INFORMACJA

Urząd Gminy Filipów uprzejmie informuje mieszkańców, że w roku 2018 usługi w
zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w dalszym ciągu będzie
wykonywać Firma Transportowo-Usługowa Eko s.c. Jeleniewo.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nr kont
indywidualnych pozostają bez zmian.
Uchwałą Nr XXIII/160/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 15 listopada 2017 r. w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urzęd. Wojew. Podlaskiego poz. 4315) zmienia się terminy wnoszenia
opłat za odpady - raz na kwartał bez dodatkowego wezwania w następujących terminach:
1) za I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 15 marca,
2) za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 czerwca,
3) za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 września,
4) za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 15 grudnia.
Z uwagi na opłaty dokonywane przez Internet lub inny sposób nie będą
drukowane książeczki opłat za odpady na rok 2018, gdyż są to druki niestandardowe i
bank zobowiązany jest do pobierania dodatkowej opłaty w wysokości 1 zł.
W dniu wyznaczonym do odbioru odpadów według harmonogramu, właściciele
nieruchomości winni wystawiać pojemniki lub worki do godz. 6 00 w miejscu dostępnym i
widocznym, bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości pracowników firmy
odbierającej odpady– np. w Filipowie przy chodniku, granicy nieruchomości, jeśli brama
jest zamknięta, to należy wystawić poza bramę, jeśli otwarta może stać przy bramie.
Do właścicieli nieruchomości należy dbanie o dobry dojazd do posesji i trzymanie
psów na uwięzi lub w ogrodzeniu. W dniu odbioru odpadów niesegregowanych należy
również wystawiać pojemniki z resztkami po sortowaniu - dotyczy gospodarstw
domowych segregujących odpady.
Pojemniki, lub worki nie wystawione w widocznym miejscu i odpowiedniej godzinie
mogą zostać nie odebrane. W przypadku jakichkolwiek interwencji w sprawie odbioru
odpadów (w szczególności braku odbioru w wyznaczonym dniu) należy na bieżąco zgłaszać
problem do Urzędu Gminy telefonicznie 87)569 60 81 wew.33, bądź osobiście w pok nr 12.

