Tabela nr 1. Sposób oddawania odpadów na terenie Miasta i Gminy Szczawnica z podziałem na odpady wyprodukowane w gospodarstwie domowym i odpady powstałe
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Odpady wyprodukowane przez zadeklarowanych
mieszkańców nieruchomości

Odpady wyprodukowane w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej
Umowa na tzw. „m3”

Umowa na tzw. „łóżka”

Odpady segregowane

odpady segregowane należy gromadzić w kolorowych odpady segregowane należy gromadzić należy gromadzić w kolorowych
workach, pobranych bezpłatnie w MZGK w ramach w kolorowych workach, zakupionych workach, pobranych w ramach
deklaracji złożonej w Urzędzie Miasta i Gminy
w MZGK
stałej miesięcznej opłaty

Odpady zmieszane
(pozostałości po segregacji)

należy gromadzić we własnych pojemnikach lub workach

należy gromadzić we
pojemnikach lub workach

każdy wystawiony pojemnik/worek musi być oznakowany
kodem kreskowym; dla mieszkańców, którzy złożyli
deklarację, ciąg znaków pod kodem rozpoczyna się od 4cyfrowego numeru karty danego kontrahenta

każdy wystawiony pojemnik/worek musi być oznakowany kodem
kreskowym; dla przedsiębiorców, którzy podpisali umowę na odbiór
odpadów z działalności z MZGK, ciąg znaków pod kodem rozpoczyna się od
3-cyfrowego numeru karty danego kontrahenta poprzedzonego literami „DZ”

stała miesięczna opłata do UMiG uzależniona od ilości
zadeklarowanych mieszkańców i sposobu oddawania
odpadów (segregacja lub brak segregacji)

• segregowane:
koszt
odbioru
odpadów zawarty jest w cenie
worków na segregację (płatność stała miesięczna opłata uzależniona
od ilości zadeklarowanych miejsc
przy zakupie worków) *
noclegowych i sposobu oddawania
• zmieszane
(pozostałości
po odpadów (segregacja lub brak
segregacji): na podstawie faktur segregacji) na podstawie faktur
wystawianych
przez
MZGK, wystawianych przez MZGK *
zgodnie z ilością odpadów
odebranych w danym miesiącu *

Oznakowanie
pojemników/worków
(jak rozróżnić etykietki z kodami
dla mieszkańców od etykietek dla
działalności)

Opłata za odbiór
i zagospodarowanie
odpadów

własnych należy gromadzić we własnych
pojemnikach lub workach

*) aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej MZGK pod pozycją „Usługi i cennik”
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