
 

INFORMACJE RÓŻNE

Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z Uchwałą Nr XL/345/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi  w  gminie  Ornontowice,  od  1  kwietnia  2018  r. zmieniają  się  stawki  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi. W przypadku,  jeżeli  odpady komunalne  są  zbierane  i  odbierane  w  sposób selektywny
stawka opłaty będzie wynosiła:

- za pierwsze pięć osób stawka opłaty wynosi 15,00 zł miesięcznie/osobę,
- za szóstą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 7,50 zł miesięcznie/osobę. 

Ustalono  wyższą  stawkę  opłaty,  jeżeli  odpady  komunalne  nie  są  zbierane  i  odbierane  w  sposób  selektywny,
w wysokości 30,00 zł miesięcznie/osobę. Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
Do  mieszkańców  zostaną  wysłane  zawiadomienia  o  obowiązującej  od  01.04.2018  r.  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowych informacji udziela Zakład Gospodarki Zasobami Gminy, tel.
32 235 45 45.

Gospodarka odpadami komunalnymi – informacja o dodatkowej usłudze

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/346/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28.02.2018 r. w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych  usług  świadczonych  przez  gminę  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  sposób  ich  świadczenia  oraz  wysokości  cen  za  te  usługi
od 1 kwietnia 2018 r. dla zainteresowanych mieszkańców na terenie gminy świadczona będzie odpłatnie dodatkowa
usługa polegająca na odbiorze bezpośrednio sprzed posesji odpadów ulegających biodegradacji (odpadów BIO)
i ich zagospodarowaniu w specjalnie oznaczonych workach. Pracownicy odbierający odpady podjadą tylko i wyłącznie
pod te posesje,  dla których zostanie wystawiony dokument potwierdzający zapłatę za worki.  Odpady wystawione
przez  pozostałych  mieszkańców  oraz  w  innych  workach  nie  będą  odbierane. Worki  będą  sprzedawane
w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy na III piętrze. Cena za worek
wynosi 9,70 zł/szt. Odpady odbierane będą jeden raz w miesiącu przez cały rok zgodnie z przedstawionym poniżej
harmonogramem na 2018 r.: 

2018-04-18 2018-05-16 2018-06-20 2018-07-18 2018-08-22 2018-09-19

2018-10-17 2018-11-21 2018-12-19

Worki  należy  wystawić  najpóźniej  w  dniu  ich  odbioru  do  godz.  6:00 przed  posesją  w  miejscu  widocznym  dla
pracowników (pracownicy  nie  maja  prawa  wchodzenia  na  teren  posesji).  W  przypadku  późniejszego  wystawienia
worków zgłoszenia nieodebrania odpadów nie będą realizowane. Szczegółowych informacji udziela Zakład Gospodarki
Zasobami Gminy, tel. 32 235 45 45. 

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że  31 marca 2018 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Ornontowicach przy ul. Brzozowej będzie nieczynny.

****************************************************************************************************************************************
Świątynia Dumania – Park Archanioła otwarta będzie od dnia 31 marca 2018 r. (tj. Wielka Sobota) oraz w każdą
następną sobotę i niedzielę w godz. 8:00 – 20:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania tego
wyjątkowego miejsca. 

****************************************************************************************************************************************
Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Mikołowie  przypomina,  że  termin  do  złożenia  zeznań  o  wysokości  dochodów
osiągniętych w 2017 r.  oraz do wpłaty  wynikających z nich zobowiązań upływa w dniu  30.04.2018 r.  W dniu 11
kwietnia  2018  r. w   Urzędzie  Gminy  Ornontowice  w  godzinach  od  10:30  do  14:30 zostanie  uruchomiony
specjalny  Punkt  rozliczenia  PIT,  w  którym  pracownicy  urzędu  skarbowego  pomogą  w  elektronicznym  złożeniu
zeznania podatkowego.

****************************************************************************************************************************************
Śląski  Wojewódzki Lekarz Weterynarii  informuje, że w dniach  04.04.-13.04.2018 r. na terenie całego województwa
śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 
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