
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obowiązującymi od 01.01.2019r. 

 

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

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1454  z późn. zm.), Rada Gminy Niegowa w 

dniu 05 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr II/6/2018 zmieniającą uchwały:  

 Nr 156/XIX/2016 z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  

 Nr 53/VIII/2015 dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi     z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy 

Niegowa. 

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 

Jeżeli odpady są zbierane  w sposób selektywny opłata  wynosi 12,70 zł miesięcznie 

od mieszkańca oraz 10,50 zł miesięcznie, za każdą kolejną osobę, powyżej 5 osób 

zamieszkujących nieruchomość. 

Jeżeli odpady są zbierane  w sposób nieselektywny wysokość opłaty wynosi 25,40 zł 

miesięcznie od mieszkańca oraz 21,00 zł  miesięcznie, za każdą kolejną osobę, powyżej 5 

osób zamieszkujących nieruchomość. 

 

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych              

w dotychczasowej deklaracji. 

• Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty                    

w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

• Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. 

 

• Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną  

nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane/ 

niesegregowane) lub  zmiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. 

Do każdej nowej deklaracji uwzględniającej zaistniałe zmiany należy dostarczyć 

dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi         

w innej gminie ( np. dowód wpłaty, umowa najmu lokalu w innej gminie, kserokopia 

deklaracji z innej gminy itp.).  

 

•Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy 

zmianie: płatność z końcem każdego miesiąca na numer konta bankowego: 37 8591 0007 

0330 0920 5051 0001. 

 

• W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca 

wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 

2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

• Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli 

nieruchomości,  wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest 

obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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