
GOSPODARKA ODPADAMI
W GMINIE FILIPÓW

Od  01  lutego  2020  r.  odbiór  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych  i
niezamieszkałych na terenie Gminy Filipów prowadzony będzie przez wyłonioną w przetargu
Firmę MPO Spółka z o.o. Białystok.   Wszyscy właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są
gromadzić odpady w sposób selektywny w podziale na frakcje:

Papier i makulatura  tj.  papier,  gazety,  książki,  czasopisma,  tektura,  kartony,  torby
papierowe itp. – zbierane do pojemników lub worków w kolorze niebieskim.

 Tworzywa sztuczne i metale  tj. tworzywa sztuczne, , opakowania wielomateriałowe (tetra
pak np.  kartony po mleku,  sokach)  nie  ulegające  biodegradacji,  folia,  plastikowe butelki  po
napojach,  środkach  czystości  i  produktach  spożywczych,opakowania  po  jogurtach,  serkach,
maśle, śmietanie, kremie do rąk,  metalowe puszki po żywności, napojach, karmie dla zwierząt
itp. –  zbierane do pojemników lub  worków w kolorze żółtym
Należy usunąć zabrudzenia z tworzyw i opakowań.

Szkło tj. czyste szklane butelki, szklane opakowania po napojach , artykułach spożywczych i
przemysłowych, butelki po napojach alkoholowych, słoiki (bez nakrętek,  zacisków i gumowych
uszczelek), szklane opakowania po kosmetykach itp. – zbierane do pojemników lub worków w
kolorze zielonym.

Bioodpady: obierki  owoców  i  warzyw,  odpadki  kuchenne,  skoszona  trawa,  liście,  kwiaty,
trociny, kora drzew, gałązki drzew i krzewów itp. -zbierane do pojemników lub worków w
kolorze brązowym w przypadku braku kompostownika.

Odpady zmieszane tj. popiół, opakowania po mrożonkach, płatkach śniadaniowych, naczynia
jednorazowe, worki z odkurzacza, sznurki i wstążki, odpady higieniczne, zużyta wata, waciki,
pieluchy  jednorazowe,  ceramika,  lustra,  szkło  płaskie,  szkło  zbrojone,  zmiotki,  niedopałki
papierosów itp.  zbierane do pojemników.

Do  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  zlokalizowanego
przy  ul.  Fabrycznej  17  (teren  oczyszczalni  ścieków)  właściciele  nieruchomości
ponoszący  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  mogą  dostarczyć
bezpłatnie  własnym transportem pozostałe selektywnie zebrane odpady:

- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- przeterminowane leki i chemikalia
- meble i inne odpady wielkogabarytowe 
- zużyte opony samochodów osobowych i jednośladowych
-  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  pochodzące  z  drobnych  remontów  (gruz  bez

zanieczyszczeń)
- bioodpady ,  ulegające  biodegradacji  (odpadki  kuchenne takie jak skorupki jaj, odpadki

z  ryb,  mięsa,  drobne  kości,  resztki  owoców  i  warzyw,  skoszona  trawa,  kwiaty  i
pozostałości roślin) w przypadku braku kompostownika,  

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie zaopatrzyć
się w  odpowiednie  pojemniki,  nieruchomości  jednorodzinne  firma  zaopatrzy  w  worki  do
selektywnej zbiórki.



OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Od 01 lutego 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie
mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  wielorodzinnej  ponoszona  będzie  od  ilości  osób
zamieszkujących w  wysokości  16  zł  za  osobę  na  miesiąc, jeżeli  właściciel
nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata
podwyższona wyniesie 32 zł od osoby.
Stawki za pojemnik o pojemności (dla podmiotów, instytucji, sklepów itp.):
120l -5,91 zł,
240 l- 11,82 zł,
400 l – 19,70 zł,
660 l – 32,50 zł,
1100 l – 54,17 zł,
7000 l (KP7) – 344,75 zł.
W  przypadku  niewypełnienia  obowiązku  selektywnej  zbiórki  odpadów  stawka  za
pojemnik będzie dwukrotna.

TERMIN  PŁATNOŚCI  OPŁATY
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest raz na kwartał w terminie:
- do 15 marca za I kwartał,
- do 15 czerwca za II kwartał,
- do 15 września – za III kwartał,
- do 15 grudnia za IV kwartał.

Zawiadomienia o wysokości opłaty wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają
w miesiącu lutym.
Zmiany deklaracji winni złożyć właściciele nieruchomości:
1) którzy dotychczas zbierali odpady w sposób zmieszany,
2) w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 6 osób,
3)  wszyscy  właściciele  nieruchomości  niezamieszkałych  (sklepy,  przedsiębiorcy,
instytucje, zakłady pracy).
Harmonogram odbioru odpadów od lutego dostarczy firma odbierająca odpady.

Wszelkie  zmiany  wynikają  z  nowelizacji  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i
porządku w gminach.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Filipów ul. Garbaska 2, 16-424
Filipów, tel. (87) 569 60 81 wew. 33 oraz na stronie gminy www.filipow.pl w zakładce
<Gospodarka Odpadami>

http://www.filipow.pl/

