
Urząd Gmin Wiązowna 

Temat: FW: Odp: Prezentacja 

From: renata.falinska@wp.pl <renata.falinska@wp.pl> 

Sent: Monday, December 14, 2020 1:16 PM 

To: Paula Woźnica <p.woznica@wiazowna.pl> 

Subject: Pd: Odp: Prezentacja 

W związku z brakiem odpowiedzi na wiadomość, składam oficjalną interpelację w związku z próbą wyliczenia 

stawek za wywóz odpadów. 

Interpelacja 

W związku z brakiem podstawowych informacji proszę o: 

· specyfikacje do przetargu na śmieci,

- informację ile wpływa miesięcznie środków od właścicieli domów letniskowych,

- informacji ile osób płaci za odbiór odpadów w pełnej wysokości( osoby, które nie mają kompostownika)

- informacji ile osób płaci za odbiór odpadów ( osoby, które mają kompostownik)

- ile osób obsługuje system odpadów

- jaka jest ilość odebranych odpadów w miesiącach od czerwca do października roku 2020

- przetarg obejmuje rok i cena ( z obecnego przetargu) winna obowiązywać od stycznia 2021

roku do grudnia 2021 roku.

Proszę o przyjęcie danych z miesiąca XI 2020 roku

Proszę jeszcze o informację jaka jest kwota zaległości za wywóz odpadów narastająco na dzień 30 listopada 2020

roku.

Pozdrawiam Renata Falińska.

Dnia 8 grudnia 2020 19:32 renata.falinska@wp.pl <renata.falinska@wp.pl> napisał(a):

--W związku z brakiem podstawowych informacji proszę o: 

- specyfikacje do przetargu na śmieci,

- informację ile wpływa miesięcznie środków od właścicieli domów letniskowych,

- informacji ile osób płaci za odbiór odpadów w pełnej wysokości( osoby, które nie mają kompostownika)

- informacji ile osób płaci za odbiór odpadów ( osoby, które mają kompostownik)

- ile osób obsługuje system odpadów

- przetarg obejmuje rok i cena ( z obecnego przetargu) winna obowiązywać od stycznia 2021

roku do grudnia 2021 roku.

Proszę o przyjęcie danych z miesiąca XI 2020 roku

Dnia 8 grudnia 2020 17:04 Paula Woźnica <p.woznica@wiazowna.pl> napisał(a): 

Szanowni Państwo 



w załączeniu przesyłam prezentację w sprawie odbioru odpadów. 

t.. poważaniem 

Paula Woźnica 

Inspektor 

Wydział Spraw Społecznych 

tel.: +48 22 5125 833 

kom. (ws. rady}: +48 603 209 701 

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku! 

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może 

zawierać informacje prawnie chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie i 

przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.Zabronione 

jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane. 

 

 



Urząd Gminy Wiązowna 
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Szanowna Pani Radna 

Wiązowna, dnia 18.12.2020 r. 

Szanowna Pani 
Renata Falińska 

Radna Gminy Wiązowna 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 14 grudnia 2020 r. informuję, że: 

Ad. 1 

Specyfikacja do przetargu na realizację zadania publicznego pn. ,,Odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu gminy Wiązowna" znajduje się pod 

poniższym linkiem 

https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,16377,6e6cd9878d8d2f33faca4a2dl ab78d 

df.html 

Ad. 2 

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszą jako zryczałtowaną roczną. W 2020 roku 

z tego tytułu do budżetu wpłynęło 39 368,60 zł. 

Ad. 3 

9702 osoby nie deklarują posiadania kompostownika. 

Ad.4 

3428 osób deklaruje, że kompostuje odpady w kompostowniku. 

Ad.5 

Z budżetu przeznaczonego na obsługę systemu odpadów, opłacane są etaty dwóch 

pracowników. 

Ad.6 

Od czerwca do października 2020 r. (włącznie) z terenu gminy zebrano 2523,950 Mg 

odpadów. 




