
Szanowni Państwo 

 

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm. )  zawiadamiamy, że od 

1 lutego 2018 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami spowodowana jest:  

 wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6  marca 2017r. w sprawie 

opłat za korzystanie za środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 723), w wyniku którego 

znacząco zwiększono opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone przez 

Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK),  

co z kolei spowodowało wzrost opłat ponoszonych przez firmy świadczące usługi  

w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów za składowanie odpadów  

w RIPOK, 

 wzrost minimalnego wynagrodzenia wynikającego z Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za 

pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz. U. z 2017r. poz. 

1747),  

 wzrost kosztów robocizny, 

 wzrost cen  paliwa.   

Zgodnie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami pokrywane są w całości z pobranych od 

mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami. Koszty te obejmują: 

 odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych, 

 tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 obsługę administracyjną systemu, 

 edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Mając powyższe na uwadze gmina została zmuszona do dostosowania stawek 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do realnego poziomu wydatków.  

W związku z powyższym od 1 lutego 2018 r. jedynie stawka opłaty w gospodarstwie 

domowym 1 osobowym pozostaje na niezmienionym poziomie, w pozostałych 

przypadkach opłaty te wynoszą: 

w przypadku zbierania i odbierania  odpadów w sposób selektywny w wysokości 

miesięcznej: 

a) gospodarstwo domowe liczące 1 osobę                 10 zł    

b) gospodarstwa domowe liczące 2-3 osoby:            28 zł 

c) gospodarstwa domowe liczące 4-5 osób:              38 zł 

d) gospodarstwa domowe liczące 6 i więcej osób:   44 zł 

W przypadku nie prowadzenia segregacji  opłaty te  są 100 % wyższe. 

 Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji  

i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej  

w zawiadomieniu (zgodnie z art. 6m ust. 2a i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.). 


