
ODPADY KOMUNALNE - INFORMACJE 
 

Uwaga!   Jeżeli w dniu odbioru pojemniki lub worki z odpadami zostały wystawione przed 

posesje, ale nie zostały odebrane, należy ten fakt zgłosić telefonicznie do:  

Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy pod nr tel. 41/370 56 17  

lub do firmy wywozowej FART BIS Sp. z o.o. pod nr tel. 41/348 92 92. 

 

Zbiórka odpadów w wyznaczonym w harmonogramie dniu rozpoczyna się o godz. 7.00. 
 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 

zamieszkałych ponoszą stałą miesięczną opłatę ustaloną uchwałą Rady Miejskiej  

w Pierzchnicy. Podstawą  do obliczenia stawki za odbiór odpadów komunalnych jest deklaracja 

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą należy złożyć w Urzędzie 

Miasta i Gminy w  Pierzchnicy w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych. 

Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

w gminie Pierzchnica. 

 

Wszyscy śmiecimy – wszyscy płacimy 

 

Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego każdy z nas zobowiązany jest ponosić opłaty na rzecz 

gminy za ich wywóz. Zmiany są konieczne, żeby zlikwidować dzikie wysypiska, palenie 

odpadami w piecach domowych i stworzyć prawdziwy system segregacji śmieci oraz 

odzyskiwania cennych surowców (www.naszesmieci.mos.gov.pl). 

 

1. Odpady komunalne z terenu Gminy Pierzchnica odbiera firma: 
 

FART BIS sp. z o.o. 

25-116 Kielce, 

ul. Ściegiennego 268c 

tel/fax 41 348 92 92. 

 
2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 
Od 01.07.2021 r. nastąpiła zmiana wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Pierzchnica. 

- przy segregacji odpadów bez kompostowania bioodpadów we własnym zakresie – 18 zł od osoby 

na miesiąc, 

-  przy segregacji odpadów i zagospodarowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku  

 – 16 zł od osoby na miesiąc. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła prawny 

obowiązek segregacji odpadów komunalnych. 

- W przypadku stwierdzenia braku segregacji naliczana będzie opłata podwyższona  

(2 – krotność opłaty podstawowej) – w wysokości 36 zł od osoby na miesiąc. 

3. Terminy płatności: 

- do 15 marca za I kwartał;    - do 15 maja za II kwartał; 

- do 15 września za III kwartał;   - do 15 listopada za IV kwartał; 

 

 

http://www.naszesmieci.mos.gov.pl/


4. Sposoby płatności: 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać: 

- w Banku Spółdzielczym w Pierzchnicy w godz. 7:30 – 14:30; – wpłata gotówkowa bez prowizji Banku, 
(na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy  ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica)  

- na konto Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica:  55 8483 0001 2001 0000 0518 0124, 

- u sołtysów (opłata jest zbierana przez inkasentów w takich samych terminach jak 

podatek rolny, leśny i od nieruchomości) 

 
 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych na terenie gminy Pierzchnica  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem użytkownika sprzętu przeznaczonego dla 

gospodarstw domowych jest oddanie zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego 

zbierającemu tego rodzaju odpady. Jednocześnie zabrania się umieszczania zużytego sprzętu 

łącznie z innymi odpadami. 

 

Od 01 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy 

sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia 

zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż 

sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju. 

 

Oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Pierzchnica: 

FART BIS sp. z o.o. - zbiórka mobilna (tzw. wystawki) 

Informacje o terminach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będą 

umieszczane na stronie internetowej UMiG Pierzchnica oraz na tablicach ogłoszeń 

w sołectwach gminy przed planowaną zbiórką. 

 

6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Pierzchnica w ramach wnoszonej 

opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów 

komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 

 

Adres punktu zbiórki PSZOK: 

ul. Kielecka 20 

26-015 Pierzchnica 

 

czynny w każdy: 

wtorek w godz. 12:00 – 19:00    oraz  sobota w godz 08:00 – 15:00 

 

 
Przypominamy, że popiołu nie można wsypywać do pojemników na odpady komunalne                   

i nie jest on odbierany sprzed posesji. Popiół należy zagospodarować we własnym zakresie 

bądź dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pierzchnicy. 
 

 


