
Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 

od 01.04.2020 r.

Burmistrz Nowego Stawu , na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia   13 września 1996 r.
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (j.  t.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2010  z  póź.  zm.  ),
zawiadamia,  że   Rada  Miejska  w  Nowym  Stawie  Uchwałą  Nr  113/XVI/2019   z  dnia
26  listopada  2019  r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie   odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej  opłaty  uchwaliła  nowe stawki opłat  za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Nowe  stawki  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi   obowiązywać  będą  od  dnia
1 kwietnia  2020 roku  i wynoszą:

1.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości,   dla
których metodą ustalania opłaty jest liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość  wynosi
23,00 zł  miesięcznie za jednego mieszkańca  .                                                      

2.Stawka  opłaty  podwyższonej  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  właściciel
nieruchomości  nie  wypełnia  obowiązku  zbierania  odpadów  komunalnych  w  sposób  selektywny,
w  odniesieniu  do  nieruchomości,  dla  których  metodą  ustalania  opłaty  jest  liczba  mieszkańców
zamieszkujących  daną  nieruchomość   wynosi  69,00  zł   miesięcznie  za  jednego  mieszkańca  .
 
3.Stawka opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi w odniesieniu  do  nieruchomości,  dla
których  metodą  ustalania  opłaty  jest  liczba  gospodarstw  domowych  zamieszkujących  daną
nieruchomość  wynosi   94,,00  zł   miesięcznie  za  jedno  gospodarstwo  domowe  .

4.Stawka  opłaty  podwyższonej  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  właściciel
nieruchomości  nie  wypełnia  obowiązku  zbierania  odpadów  komunalnych  w  sposób  selektywny,
w  odniesieniu  do  nieruchomości,  dla  których  metodą  ustalania  opłaty  jest  liczba  gospodarstw
domowych  zamieszkujących  daną  nieruchomość  wynosi  282,,00  zł   miesięcznie  za  jedno
gospodarstwo domowe . 

-Na  podstawie  art.  6m  ust.  2a  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach
w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel
nieruchomości  zostanie  zawiadomiony   o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  wyliczonej  jako  iloczyn  nowej  stawki  opłaty  i  danych  podanych  w  deklaracji.
W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji
o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi   i  uiszcza  opłatę  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

-Terminy i sposoby  uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.



-W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty w oparciu o poprzednio  obowiązującą stawkę
opłaty,  np.  za  cały  rok  należy  dokonać  dopłaty  do  wysokości  nowych stawek obowiązujących  od
01.04.2020 r.

Niniejsze   zawiadomienie   stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego  zgodnie  z
przepisami  ustawy  z  dnia    17  czerwca  1966  r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji
(j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z póź. zm.). 

Burmistrz

         Nowego Stawu


