
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(obowiązuje od 1 lutego 2016 r.) 

BEZPOŚREDNIO Z NIERUCHOMOŚCI ODBIERANE SĄ zgodnie z harmonogramem: 
 

 

 

ODPADY ZMIESZANE                                           
POJEMNIKI na odpady zmieszane mieszkaniec zakupuje i dezynfekuje we własnym zakresie 
 

 

SEGREGOWANE   
worki bezpłatnie można pobrać w 

pokoju numer 35 (bryła C) UG Dywity, 

należy pełne, zawiązane wystawić 

w dniu odbioru 
 

POPIÓŁ Z PALENISK 

DOMOWYCH 
odbiór po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości zapotrzebowania  

w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32,  

11-001 Dywity, mail: gk1@ugdywity.pl, popiołu nie należy zalewać wodą 

OPIÓŁ 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, 

ZUŻYTY SPRZĘT RTV i AGD  
odbiór po pisemnym zgłoszeniu przez 

właściciela nieruchomości zapotrzebowania w formie 

pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Gminy Dywity, ul. 

Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, mail: gk1@ugdywity.pl, 

zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów winno 

obejmować: 

 adres nieruchomości, 

 numer telefonu kontaktowego, 

 rodzaj i ilość odpadów komunalnych 

 

 Pojemniki, kontenery na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu 

wyodrębnionym, widocznym, na wyrównanej powierzchni, dostępnym dla podmiotu wywożącego odpady, 

bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości, jeśli nie ma takiej możliwości to przy wejściu na 

teren posesji. Pojemniki i worki z nagromadzonymi odpadami należy wystawić w dniu odbioru zgodnie z 

harmonogramem, biorąc pod uwagę, iż odpady odbierane są o godz. 6:00. 

 Odpady komunalne z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy od stycznia 2016 r. odbierane są 

przez firmę: KWO Mirosław Marszelewski, 10-373 Olsztyn, Wadąg 13, tel. (089) 530 50 60, tel. 600 

404 290e-mail: kwo.kwo@wp.pl oraz podwykonawcę: ZUTiK S.C.11-001 Dywity Różnowo 25atel. (89) 512 04 30, kom. 

609 423 825, e-mail zutik@o2.pl 
 

Mieszkańcy w ramach ,,opłaty śmieciowej’’ mogą 

sami dostarczyć do:  

 Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów następujące odpady 

komunalne zebrane w sposób 

selektywny: 

 bez ograniczeń: 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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 popiół z palenisk domowych, 

 w ograniczonym zakresie: 

 odpady zielone- 1 m3 miesięcznie na zadeklarowaną osobę, 

 zużyte opony- 4 szt. miesięcznie na zadeklarowaną osobę, 

 odpady wielkogabarytowe- 1szt. miesięcznie na zadeklarowaną osobę, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne- 1 m3 miesięcznie na 

zadeklarowaną osobę. 

PSZOK czynny jest w dniach: 

poniedziałek, środa, piątek- od godz. 7:00 do 15:00,  

wtorek, czwartek- od godz. 7:00 do 18:00. 

 

 Punktów Gromadzenia Odpadów 

Zielonych:  

 liście,  

 trawę, 

 gałęzie,  

 trociny 

Punkty czynne są w okresie od 15 marca do 30 

listopada w dniach: 

 sobota – od godz. 10 do 20, 

 poniedziałek od godz. 15 do 18. 

adresy PGOZ 

1. Dywity- działka o numerze ewidencyjnym: 673/1- przy stadionie 
https://maps.google.pl/maps?q=53.837576,20.478011&hl=pl&ll=53.837459,20.478441&spn=0.00169,0.003449&num=1&t=h&z=18 

2. Ługwałd - działka o numerze ewidencyjnym: 159/61- przy przepompowni ścieków 
https://maps.google.pl/maps?q=53.84433,20.461553&hl=pl&ll=53.844754,20.463184&spn=0.003222,0.006899&num=1&t=h&z=17 

3. Spręcowo- działka o numerze ewidencyjnym: 348- przy oczyszczalni ścieków 
https://maps.google.pl/maps?q=spr%C4%99cowo+dywity&hl=pl&ie=UTF8&ll=53.875699,20.442778&spn= 

0.00161,0.003449&sll=53.821865,20.50868&sspn=0.000806,0.001725&t=h&hnear=Spr%C4%99cowo,+olszty%C5%84ski,+warmi%C5%84sko-mazurskie&z=18 
4. Słupy- działka o numerze ewidencyjnym: 197/1- przy ogródkach działkowych ,,Brzoza’’ 

https://maps.google.pl/maps?q=53.844172,20.531531&hl=pl&num=1&t=h&z=18 

5. Kieźliny- działka o numerze ewidencyjnym: 129/6- koło sklepu ,,Lewiatan’’  
https://maps.google.pl/maps?q=53.821979,20.508441&hl=pl&ll=53.821865,20.50868&spn=0.000845,0.001725&num=1&t=h&z=19 

 

 

 Pojemników siatkowych- opakowania plastikowe 

po butelkach- typu PET  
(w wyznaczonych miejscach) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ---------------------------------------------------------(Uwaga! zmiana)- 
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OPŁATY  

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 

14,00 zł brutto za mieszkańca na miesiąc do 4 

mieszkańców włącznie zgłoszonych w jednej 

nieruchomości. Opłata za piątego oraz każdego kolejnego 

zgłoszonego mieszkańca wynosi odpowiednio 3 zł brutto za 

każdego mieszkańca na miesiąc. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 

8,50 zł brutto za mieszkańca na miesiąc do 4 mieszkańców włącznie zgłoszonych w jednej nieruchomości. Opłata 

za piątego oraz każdego kolejnego zgłoszonego mieszkańca wynosi odpowiednio 1 zł brutto za każdego 

mieszkańca na miesiąc. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać: 

 do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy Warmiński Bank Spółdzielczy 

nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004. 

Uiszczając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić 

przelew: 

 zaznaczyć tytuł płatności -  opłata za gospodarowanie odpadami,  

 oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata,  

 wpisać dane właściciela nieruchomości zamieszkałej.  

 

Wszelkich szczegółowych informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi 

zasięgną Państwo w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity, pod numerem 

telefonu- 89 524 76 59 lub mailowo gk1@ugdywity.pl 

 

Informację przygotowała:  

Dywity, 19 stycznia 2016 r. 

Magdalena Klach- Chęcmanowska 

 


