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Byczyna, dnia 23 lipca 2018 r. 

ZAWIADOMIENIE 
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 SIERPNIA 2018 ROKU 
 

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

i porządku w gminach (t. j. Dz. U z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.) zawiadamiam, że od                    
1 sierpnia 2018 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które będą wynosić: 

•12 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny; 
•24 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny.  
 

Wzrost opłaty spowodowany jest obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Ochrony 
Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów, którym to rozporządzeniem zostały wprowadzone do odbioru dodatkowe dwie 
frakcje odpadu tj. papier oraz odpady ulegające biodegradacji jak również wzrostem opłat za 
korzystanie ze środowiska, którą to opłatę ponosi przedsiębiorca przekazujący odpady do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów. 
 

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,                          
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które to koszty po wprowadzeniu 

nowego systemu segregacji odpadów oraz po podwyższeniu opłat za korzystanie ze 
środowiska przewyższają wpływy z opłaty co skutkowało wzrostem opłat pobieranych od 

mieszkańców.   
 
Nowe stawki opłat zostały przyjęte uchwałą Nr LIV/410/18 Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Miejskiej                             
w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
 

Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji. W związku 

z powyższym właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 sierpnia 2018 r. stanowiącej 

iloczyn nowej stawki opłaty oraz danych zawartych w dotychczasowej deklaracji. Opłatę 
należy uiszczać w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Terminy uiszczania 
opłat nie uległy zmianie. 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana 
zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną                                

w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.) 
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