
Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi za II półrocze 2013 r.  

 

1. Z kwartalnych sprawozdań przedkładanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka 

z o.o. w Ciechanowie wynika, że: 

od początku działania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – od lipca do grudnia 

2013 roku – z terenu naszej gminy zebrano łącznie 352,30 t odpadów komunalnych. Odpady 

zmieszane stanowiły 299,90 t, odpady segregowane – 52,40 t, w tym:  

 - szkło – 10,50 t 

 - tworzywa sztuczne – 4,40 t 

 - metale – 1,30 t 

 - papier i tektura – 13,00 t 

 - biodegradowalne – 1,30 t 

 - odpady wielkogabarytowe 15,50 t  

 - odpady betonowe 6,40 t.  

 

Liczba właścicieli nieruchomości którzy złożyli deklarację – 1680, liczba wystawionych decyzji – 

17. Właściciele łącznie 703 nieruchomości zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów; pozostali 

(993 właścicieli nieruchomości) zadeklarowali zbiórkę nieselektywną.  

 

2. 254 przedsiębiorcom działającym na terenie gminy Przasnysz przypomnieliśmy, że gmina nie 

objęła systemem gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych, w związku z czym ciąży 

na nich obowiązek posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych pochodzących z działalności gospodarczej z uprawnionym podmiotem wpisanym do 

rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Przasnysz.  

 

3. W związku z problemami związanymi z odbiorem śmieci od niektórych mieszkańców 

przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości zgodnie z prawem geodezyjnym ma obowiązek 

oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Tabliczkę z numerem porządkowym 

umieszczenia się w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku. W sytuacji, gdy budynek 

położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, 

obowiązkowo umieszcza się także na ogrodzeniu bądź na słupku przy drodze publicznej.  

Kto, będąc właścicielem, administratorem, użytkownikiem, nie dopełnia powyższego obowiązku, 

zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1921 r. Kodeks wykroczeń podlega karze grzywny do 250 

zł albo karze nagany.  

Tabliczki z numerami domów umożliwią sprawniejsze funkcjonowanie nowego systemu 



gospodarki odpadami!! W przypadku zagrożenia życia także pogotowie, policja czy straż dzięki 

tabliczce szybciej odnajdą daną nieruchomość, co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.  

 

4.  Mieszkańcy Gminy Przasnysz, którzy zadeklarowali, że będą segregować śmieci, ale 

niekoniecznie wywiązują się z tego obowiązku, mogą czuć się zaniepokojeni!!!!! Rozpoczęły się 

kontrole. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego segregowania odpadów, zostaną naliczone 

wyższe opłaty (stawka jak za odpady niesegregowane). Opłata będzie naliczana od miesiąca, w 

którym naruszono zasady segregacji.  

 

 

  

  

 

  


