
ZAWIADOMIENIE 

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2020 ROKU 
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.) 

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka zawiadamia, że Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej w dniu 

10 czerwca 2020 roku podjęła uchwałę Nr XXIX/210/2020 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia              

15 czerwca 2020 roku poz. 2278) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców gminy 

Kazimierza Wielka.  

 Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 lipca 2020 roku miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi będą wynosiły: 

Rodzaj 

nieruchomości 

Miesięczna stawka opłaty za 

odpady zbierane w sposób 

selektywny na 

nieruchomościach nie 

posiadających kompostownika 

Miesięczna stawka opłaty 

za odpady zbierane w 

sposób selektywny na 

nieruchomościach 

posiadających 

kompostownik 

Miesięczna stawka opłaty 

za odpady w przypadku 

nie wypełnienia przez 

właściciela obowiązku 

segregacji odpadów 

Zamieszkała 

przez 1-4 osób 
16 zł/osobę 14 zł/osobę 32 zł/osobę 

Zamieszkała 

przez 5 i 

więcej osób 

80 zł 70 zł 160 zł 

 

Zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości        

z wyjątkiem:  

 - właścicieli nieruchomości, którzy wyrażą chęć kompostowania bioodpadów w kompostowniku 

przydomowym, tym samym uzyskując z tego tytułu przysługującą ulgę oraz  

-  właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili odpady komunalne w sposób nieselektywny, 

ponieważ zgodnie z w/w ustawą wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (art. 5 ust. 1 pkt 3). 

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Właściciele 

nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.  

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6o ust. 4 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.  

Zgodnie z założeniami ustawy system gospodarki komunalnej musi być systemem samofinansującym się.     

W związku z powyższym zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest 

wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów ZGOK         

w Rzędowie (wzrost „opłaty marszałkowskiej” ustalonej przez Ministra Środowiska) oraz generowania przez 

mieszkańców coraz większej ilości odpadów. 


