
INFORMACJA

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU

Wójt  Gminy Czarnocin informuje,  że Rada Gminy w Czarnocinie w dniu 30 października 2020 r.

podjęła uchwałę Nr XXV/156/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami  komunalnymi  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  oraz

ustalenia stawki takiej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami

komunalnymi  oraz  zwolnienia  w  części  z opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących

bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  kompostowniku  przydomowym (Dz.  Urz.  Woj.

Świętokrzyskiego  z  dnia  6  listopada  2020  r.  poz.  3915),  uchwałę  Nr  XXV/157/2020  w  sprawie

ustalenia stawek opłaty  za pojemniki  i  worki  o określonej pojemności przeznaczone do zbierania

odpadów  komunalnych  na  terenie  nieruchomości  oraz  określenia  stawki  opłaty  podwyższonej

(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2020 r. poz. 3916) oraz uchwałę Nr XXV/159/2020

w sprawie  ustalenia  ryczałtowej  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od

nieruchomości,  na  których  znajdują  się  domki  letniskowe,  lub  od  innych  nieruchomości

wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe  (Dz.  Urz.  Woj.  Świętokrzyskiego  z  dnia

6 listopada 2020 r. poz. 3918).

Zgodnie z powyższymi uchwałami od dnia 1 stycznia 2021 r. stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi będą wynosiły:

A. dla nieruchomości zamieszkałych:

-  miesięczna  stawka  opłaty  od  jednej  osoby  zamieszkującej  daną  nieruchomość,  jeżeli  odpady

komunalne zbierane są w sposób selektywny – 18,00 zł,

-  miesięczna  stawka  opłaty  od  jednej  osoby  zamieszkującej  daną  nieruchomość  zabudowaną

budynkiem  mieszkalnym  jednorodzinnym,  jeżeli  odpady  komunalne  zbierane  są  w  sposób

selektywny, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są zbierane i zagospodarowywane we

własnym zakresie na kompostowniku – 17,00 zł,

-  miesięczna  stawka  opłaty  podwyższonej  od  jednej  osoby  zamieszkującej  daną  nieruchomość

w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych

w sposób selektywny – 54,00 zł. 

B. dla  nieruchomości  niezamieszkałych,  na  których  powstają  odpady  komunalne,  jeżeli

odpady są zbierane w sposób selektywny:

1) opłata za pojemnik o pojemności 120 l – 6,00 zł,

2) opłata za pojemnik o pojemności 240 l – 12,00 zł,

3) opłata za pojemnik o pojemności 1100 l – 55,00 zł,

4) opłata za worek o pojemności 120 l – 6,00 zł.



C. dla  nieruchomości  niezamieszkałych,  na  których  powstają  odpady  komunalne,  jeżeli

właściciel  nieruchomości  nie  wypełnia  obowiązku  zbierania  odpadów  komunalnych

w sposób selektywny, stawki opłaty podwyższonej wyniosą:

1) opłata za pojemnik o pojemności 120 l – 18,00 zł,

2) opłata za pojemnik o pojemności 240 l – 36,00 zł,

3) opłata za pojemnik o pojemności 1100 l – 165,00 zł,

4) opłata za worek o pojemności 120 l – 18,00 zł.

D. od  nieruchomości,  na  której  znajduje  się  domek  letniskowy,  lub  od  innej

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

1) roczna ryczałtowa stawka opłaty w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wypełnia ustawowy

obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny – 100,00 zł,

2) roczna ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie

wypełnia ustawowego obowiązko zbierania odpadów w sposób selektywny – 300,00 zł.

Zmiana  stawek  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  związana  jest  ze  wzrostem

kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być

systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego

prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała

ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. O wysokości stawki opłaty –

zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  –  decydują  koszty  odbioru,

transportu,  zbierania,  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych,  koszty  obsługi

administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami

komunalnymi.

Ponadto informujemy, że zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji.

Właściciel nieruchomości  zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ma prawo

do zwolnienia  z  części  opłaty  za  kompostowanie  bioodpadów  w  kompostowniku

przydomowym,  w  wysokości  1,00  zł  miesięcznie  od  każdej  osoby  zamieszkałej.  Aby

skorzystać  z  ww.  zwolnienia  należy  złożyć  stosowną  deklarację. Właściciel  nieruchomości

korzystający ze zwolnienia  nie  może oddawać  bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj.

w workach brązowych).

Każdy  właściciel  nieruchomości  otrzyma  zawiadomienie  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Zawiadomienia  zostaną  doręczone  przed  pierwszym  terminem  płatności  zmienionej  opłaty.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej

w zawiadomieniu. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2021 rok należy dokonać

dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki. 


