
NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 

01.01.2018r. 

Od 01.01.2018 roku ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z nieruchomości zamieszkałych. 

 

 W związku z corocznym wzrostem ilości odbieranych odpadów, wzrostem cen za przyjęcie i 

zagospodarowanie odpadów przez ZZOK w Adamkach oraz wysokimi kosztami za odbiór i 

transport odpadów przez firmę wyłonioną w drodze przetargu odbierającą odpady od właścicieli 

nieruchomości nastąpił wzrost kosztów funkcjonowania systemu. 

Ponadto Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 

19), powoduje zwiększenie liczby frakcji jakie muszą być odbierane od mieszkańców, co prowadzi 

do zwiększenia kosztów za odbiór i transport odpadów przez firmę. 

 Ponadto w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców uchwała wprowadza również 

comiesięczny odbiór odpadów metali i tworzyw sztucznych oraz pozostałych odpadów zbieranych 

selektywnie i odpadów niesegregowanych.  

 

 Wobec powyższego w miejsce opłaty za nieruchomość zamieszkiwaną przez 1-2, 3-4, 5 i 

więcej osób ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od każdej osoby 

zamieszkującej nieruchomość. 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

selektywnie od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 5,00 zł 

(słownie pięć złotych) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. 

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny nowa stawka opłaty 

od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 10,00 zł (słownie dziesięć  

złotych) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. 

  

 Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), „W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt  zawiadamia właściciela nieruchomości o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki 

i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany 

do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości podanej w zawiadomieniu.” 

 

 W związku z powyższym prosimy o uaktualnienie deklaracji w przypadku innej liczby osób 

zamieszkujących nieruchomość, a liczbą osób podaną w złożonej deklaracji przez złożenie zmiany 

deklaracji. Zgodnie z art. 6m ust. 2 w/w ustawy „W przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości jest obowiązany  złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany.”  

 


