INFORMACJA URZĘDU GMINY W TROSZYNIE
Opłaty należy dokonywać kwartalnie w nieprzekraczalnych terminach:
Za I kwartał (styczeń, luty, marzec) - do dnia 15 kwietnia 2022
Za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) - do dnia 15 lipca 2022
Za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) - do dnia 15 października 2022
Za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) - do dnia 15 stycznia 2023
Deklarowaną kwotę należy wpłacać do dnia 15-go każdego kwartału na numer konta
bankowego: BS Goworowo O/Troszyn 63 8915 0003 0010 0003 2000 0260 Pod nazwą
„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
Płatności można dokonywać osobiście w kasie Banku Spółdzielczego w Troszynie (bez
dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem
usług bankowości elektronicznej. Wpłaty za odpady można również dokonywać za pół lub za
cały rok z góry.
W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, zostanie
wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia w/w należności
w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami
egzekucji.
Zasady Segregacji
Przed wrzuceniem odpadów do pojemników musimy pamiętać o
 opróżnieniu opakowań z resztek żywności,
 odkręceniu metalowych i plastikowych nakrętek (nie musimy zdzierać etykiet)
 zgnieceniu plastikowych butelek, puszek i kartonów (zajmą mniej miejsca)
Do pojemników lub worków na odpady zbierane w sposób selektywny wrzucamy:
 Papier -pojemnik/worek niebieski - opakowania z papieru, karton, tekturę katalogi,
ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
zeszyty i książki, torby i worki papierowe.
 Szkło - pojemnik/worek zielony - butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane
opakowania po kosmetykach. .
 Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik/worek żółty - odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po napojach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
opakowania wielomateriałowe opakowania po środkach czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach,
folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki
z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
 Bioodpady- pojemnik/worek brązowy ( bioodpady można zagospodarować we
własnym zakresie w kompostownikach) – kuchenne resztki roślinne, drobne gałęzie
drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, fusy po kawie,
 Odpadypozostałe po segregacji odpady wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane: zwierzęce odpady kuchenne, resztki mięsa, kości, skóry, skorupki od jajek,
pieluchy jednorazowe, zanieczyszczony papier,

