Augustów, dnia 21 grudnia 2018 r.
W związku ze znacznym wzrostem kosztów transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych, Rada Gminy Augustów podjęła uchwałę, na mocy której zostały podniesione
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 2019 r. obowiązują następujące stawki:
Gospodarstwo domowe

Jednoosobowe
Dwuosobowe
Trzyosobowe
Czteroosobowe
Pięcioosobowe
Sześcioosobowe i powyżej

Segregacja
miesięczna stawka opłat (zł.)
17,00
34,00
51,00
52,00
53,00
54,00

Zmieszane
miesięczna stawka opłat
(zł.)
57,00
74,00
91,00
92,00
93,00
94,00

Odpady zmieszane i segregowane w latach 2019-2020 będzie odbierać MPO Sp. z o.o.
Odpady problematyczne takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
poremontowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, opony, odpady
niebezpieczne mieszkańcy mogą przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez MPO Sp. z o.o. mieszczącego się w Augustowie
przy Al. Kard. Wyszyńskiego 2.
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-16.00.
Opłatę wnosi się bez wezwania na nr rachunku bankowego:
74 1020 1332 0000 1502 1049 0235
Opłatę bez prowizji przyjmuje bank PKO Bank Polski SA, Rynek Zygmunta Augusta 10,
Augustów.
Od 2018 r. gospodarstwa domowe segregujące odpady do śmieci zmieszanych nie wrzucają
odpadów biodegradowalnych tj. odpadów kuchennych, skoszonej trawy, liści itp. Takie
odpady powinny być oddawane z segregacją w brązowym worku. Biorąc pod uwagę wiejski
charakter naszej gminy, odpady mogą być kompostowane w przydomowych
kompostownikach. W deklaracji właściciel może oświadczyć, że nieruchomość jest
wyposażona w kompostownik, wówczas nie będzie zobligowany do oddawania worka
brązowego z odpadami biodegradowalnymi.
Przypominamy, iż spalanie śmieci, a szczególnie spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np.
butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy,
odzieży, lakierowanego drewna, mebli jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ale też
zagrożone karą grzywny nawet do 5 tysięcy złotych. Kategorycznie należy więc zaniechać
spalania odpadów komunalnych w piecach.
Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru śmieci można zgłaszać do Urzędu Gminy Augustów
pod nr tel. 87 643 30 56 w. 34 lub w biurze MPO Sp. z o.o. pod nr tel. 87 643 70 22.
Informacje o wpłatach, zaległościach i nadpłatach udzielane są w pokoju nr 6 lub pod nr tel.
87 643 30 56 w. 25.

