
ODPADY 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie  

Gminy Wierzbno z nieruchomości zamieszkałych  do dnia 31 grudnia 2022 r. 

będzie się zajmowała firma: 

      

   EkoTeam Sp. z o.o.  

   Wierzbno 97 

        07 - 111 Wierzbno 

 
 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi 

na terenie nieruchomości wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości                      

z góry bez wezwania raz na kwartał w łącznej wysokości za trzy miesiące 

kalendarzowe. 

 

a) za I kwartał  do 15 marca,  

b) za II kwartał do 15 maja,  

c) za III kwartał do 15 września  

d) za IV kwartał do 15 listopada. 
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką                         

w drodze inkasa – u sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy w Wierzbnie.  

 

Nr konta: 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie Oddział w Wierzbnie 

06 9236 0008 0390 0853 2000 0370 

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW 

PSZOK 

 

Mieszkańcy gminy w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi 

mogą również oddać zebrane odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

– PSZOK, który czynny jest od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 15:00. 

PSZOK zlokalizowany jest na terenie bazy transportowej firmy EkoTeam pod adresem 

Wierzbno 97. 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są od mieszkańców 

Gminy Wierzbno następujące odpady: 



 papier i makulatura, 

 tworzywa sztuczne, 

 odpady wielomateriałowe, 

 metale, 

 szkło, 

 bioodpady, 

 zużyte opony 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 akumulatory i baterie, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 przeterminowane leki, 

 chemikalia,  

 odpady budowlane i rozbiórkowe z prac niewymagających pozwolenia na budowę. 

Dostarczający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki ma obowiązek rozładunku i 

umieszczenia odpadów we wskazanych przez obsługę PSZOK pojemnikach lub miejscach, 

zgodnie z zasadą segregacji. 

PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców gminy Wierzbno nieodpłatnie po okazaniu 

dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za bieżący okres rozliczeniowy. 

 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2022 ROKU 

W związku z wejściem w życie  nowych regulacji dotyczących ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, zostały wprowadzone zmiany w systemie gospodarowania 

odpadami na terenie  Gminy Wierzbno. 

 Zgodnie z ustawą, segregowanie staje się obowiązkowym sposobem zbierania 

odpadów przez mieszkańców.  

 Wprowadzona zostaje podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości 

pomimo obowiązku segregacji odpadów nie wypełnia tego obowiązku. W takim 

przypadku firma odbierająca odpady zawiadamia Urząd Gminy, który na podstawie 

dowodów w tym dokumentacji fotograficznej wszczyna postępowanie administracyjne 

zakończone decyzją o naliczaniu wyższej opłaty. 

 Właściciele nieruchomości mają możliwość skorzystania ze zwolnienia w części                       

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbno w 2022 roku 

wynosi odpowiednio:  

 Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny /segregowane/                                        

w wysokości 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 



 Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 32 zł miesięcznie od każdej 

osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości     

1 zł od w/w stawki opłaty. 

Warunkiem skorzystania z ulgi jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji                      

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym formularzu.  

Formularze do pobrania poniżej oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wierzbno. 

 


