
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAKLIKÓW 

 Z dniem 01.01.2021 r. mieszkańcy Gminy Zaklików będą zobowiązani do zbierania bioodpadów 

stanowiących odpad komunalny. Odpady „BIO” należy gromadzić w odrębnych workach 

w kolorze brązowym oznaczonych napisem „BIO”  lub poddawać je kompostowaniu we własnych 

przydomowych kompostownikach. 

W naszych gospodarstwach domowych są to przede wszystkim: 

 liście; 

 trawa; 

 zwiędłe rośliny; 

 drobne gałązki; 

 obierki z jarzyn i owoców; 

 fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi; 

 resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego; 

 skorupki jajek. 

 

 Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), właściciele nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący odpady BIO we własnych przydomowych 

kompostownikach, będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 

wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Zaklikowie. 

Kwota zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów przez właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wynosi 2 zł od osoby / miesięcznie. 

W celu skorzystania ze zwolnienia z części opłaty dotyczącej kompostownika należy złożyć nową 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim 

w Zaklikowie ul. Zachodnia 15.  

 

 W przypadku zadeklarowania gromadzenia bioodpadów w przydomowych kompostownikach 

nieruchomość nie zostanie wyposażona w worki na bioodpady, firma wywozowa nie będzie 

odbierała bioodpadów od tego właściciela nieruchomości oraz nie będzie można ich przekazywać 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

 

 W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu 

wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku: 

– nie posiada kompostownika przydomowego lub 

– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

-uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie 

dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z 

kompostownik 

 

W drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co 

najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe 

nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia 

stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (015) 873-84-76 wew. 29. 

 

 



INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAKLIKÓW 

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaklików zawiera rodzaje 

odpadów komunalnych oraz sposób ich selektywnego zbierania – w tym popiół, który stanowi 

w okresie jesienno-zimowym problem.  

 Popiół można przywozić w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK 

„SELEKTYNKA” przy ul. Targowej 2 od wtorku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 

oraz w soboty od 7:00 do 15:00. 

Nie można wrzucać popiołu do pojemnika na odpady zmieszane, ponieważ znacznie podnosi 

to koszt zagospodarowania odpadów. Pojemniki, w których pojawi się popiół nie będą 

odbierane.  

Mieszkańcy Gminy Zaklików mogą popiół gromadzić w specjalnych workach z 

napisem „Popiół” a następnie skorzystać z usługi dodatkowej polegającej na transporcie 

popiołu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów PSZOK „SELEKTYNKA”.  

Popiół nadal będzie odbierany i zagospodarowywany w ramach opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi a płatność zostanie naliczona jedynie za usługę 

transportu do PSZOK „SELEKTYNKA”. 

Chęć skorzystania z usługi dodatkowej należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Zaklikowie, 

ul. Zachodnia 15. Opłatę za usługę należy uiścić w terminie 7 dni od zgłoszenia na konto 

Urzędu Miejskiego w Zaklikowie tj Bank: BSZK w Kraśniku O/Zaklików Konto numer: 45 

87171093 2012120001010001 a w tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko, transport, 

a następnie po dokonaniu wpłaty zostanie ustalony termin odbioru odpadów z nieruchomości. 

Opłata za transport: 

 z terenu miejscowości Zaklików, Zdziechowice Drugie, Zdziechowice Pierwsze , 

Antoniówka, Irena – 24,00 zł, 

 z terenu miejscowości Dąbrowa, Łysaków, Kolonia Łysaków, Karkówka- 56,00 zł,  

  z terenu miejscowości Józefów, Stare Baraki, Nowe Baraki, Łążek Zaklikowski -64,00 zł, 

 z terenu miejscowości Lipa, Gielnia, Goliszowiec- 88,00 zł, 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (015)-873-84-76 wew. 29. 

 

 

 

  



INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAKLIKÓW 

Na podstawie artykułu 6r. ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Zaklikowie podjęła 

uchwałę określającą rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zaklików w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za 

te usługi: 

1) transport mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego oraz popiołu z 

nieruchomości właściciela do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zaklikowie przy ul. Targowej 2;  

 z terenu miejscowości Zaklików , Zdziechowice Drugie , Zdziechowice Pierwsze , Antoniówka, Irena – 24,00 zł, 

 z terenu miejscowości Dąbrowa, Łysaków, Kolonia Łysaków, Karkówka- 56,00 zł,  

  z terenu miejscowości Józefów, Stare Baraki, Nowe Baraki, Łążek Zaklikowski -64,00 zł, 

 z terenu miejscowości Lipa, Gielnia, Goliszowiec- 88,00 zł, 

 

Gmina Zaklików nadal będzie odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne tj. meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz popiół w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi a płatność zostanie naliczona jedynie za usługę transportu do PSZOK „SELEKTYNKA” 

2) sprzedaż worków 120 l z logo gminy na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych – 10,00 zł/ szt., 

3) usługa przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zużytych opon w ilości ponad limit ustalony w 

uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. tj. 40 kg od jednego gospodarstwa domowego na rok – 1,50 zł za 

każdy kg ponad limit, 

4) usługę przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 

w ilości ponad limit ustalony w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 100 kg od jednego 

gospodarstwa domowego na rok – 1,80  zł za  każdy kg ponad limit, 

5) usługę przyjęcia  w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 

ilości ponad limit ustalony w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 100 kg od jednego 

gospodarstwa domowego na rok – 0,90 zł za każdy kg ponad limit. 

 

Odpady komunalne poniżej ustalonych limitów można przekazywać do PSZOK „SELEKTYNKA” w ramach 

uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Chęć skorzystania z usługi transportu do PSZOK „SELEKTYNKA” należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Zaklikowie, 

ul. Zachodnia 15 lub pod numerem telefonu (015) 873-84-76. Opłatę za usługę należy uiścić w terminie 7 dni od zgłoszenia na 

konto Urzędu Miejskiego w Zaklikowie tj Bank: BSZK w Kraśniku O/Zaklików Konto numer: 45 87171093 

2012120001010001 a w tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko, transport, a następnie po dokonaniu wpłaty zostanie 

ustalony termin odbioru odpadów z nieruchomości. 

Sprzedaż worka z logo gminy o pojemności 120 l  odbywać się będzie w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o., 

ul. Targowa 2 oraz u Sołtysów poszczególnych miejscowości. Opłatę za worek należy uiścić bez wezwania na konto Urzędu 

Miejskiego w Zaklikowie tj. Bank: BSZK w Kraśniku O/Zaklików; Konto numer:  45 87171093 2012120001010001 a w tytule 

przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko, opłata za worek. 

Usługi dodatkowe określone w punktach 3-5 świadczone są przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

PSZOK „SELEKTYNKA”. Przyjęcie odpadów tj. opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych ponad limity określone w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywać się będzie na 

podstawie „Karty przekazania odpadów do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ponad ustalone limity” 

wypełnionej z pracownikiem PSZOK „SELEKTYNKA”. Podstawę naliczenia ceny za wykonanie usługi dodatkowej stanowi 

kwit wagowy wraz z potwierdzeniem osoby odbierającej odpady w PSZOK. Opłata za usługi dodatkowe określone w punktach 

3-5 wnoszona będzie w ciągu 7 dni od wykonania usługi dodatkowej, na konto Urzędu Miejskiego w Zaklikowie tj Bank: 

BSZK w Kraśniku O/Zaklików Konto numer: 45 87171093 2012120001010001 a w tytule przelewu należy wpisać: Imię i 

nazwisko, usługa dodatkowa. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (015) 873-84-76 wew. 29. 



INFORMACJA ODNOŚNIE SPOSOBU ZAPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

Mając na uwadze pozytywny wpływ na środowisko poprzez ograniczanie 

zużycia papieru - Urząd Miejski w Zaklikowie  zawiadamia, iż  od 2021 r. nie 

wystawia dowodów wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, co przyczyni się również do zmniejszenia  ponoszonych kosztów 

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Osoby, które złożyły deklaracje o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi mają przypisany indywidualny numer 

konta. Informacje odnośnie indywidualnych numerów kont można uzyskać w 

Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15 lub pod numerem tel. (015) 

873-84-76 wew. 29.  

 


