OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013r. tj. od dnia wejścia w
życie nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, w którym to gmina poprzez firmę
wyłonioną w drodze przetargu będzie odbierać
od Państwa odpady komunalne opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
wpłacać na rzecz Gminy.

Opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia
każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Marcinowice lub na rachunek bankowy nr: 56 9531 1029
2001 0000 0101 0001.

UWAGA ! Termin pierwszej wpłaty upływa 15 lipca 2013 r., przy czym:
Do 15 lipca 2013 r. należy dokonać wpłaty zadeklarowanej opłaty według starych stawek
tj. zadeklarowanych w pierwszej deklaracji
Do 15-go dnia każdego miesiąca począwszy od sierpnia 2013 r. należy dokonywać opłat
według nowych stawek tj. zadeklarowanych w nowych deklaracjach
STAWKI

OPŁAT

OBOWIĄZUJĄCE

W

MIESIĄCU

LIPCU

DLA

NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKANYCH:
- 7,50 zł/osobę/miesiąc – przy selektywnej zbiórce,
- 13,50 zł/osobę/miesiąc – bez selektywnej zbiórki.

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W MIESIĄCU LIPCU DLA NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKANYCH:

80 L

Stawka bez selektywnej
zbiórki
26,00 zł

Stawka przy selektywnej
zbiórce
18,00 zł

110 L

29,00 zł

19,50 zł

240 L

41,00 zł

29,50 zł

1100 L

126,00 zł

84,50 zł

7000 L (KP-7)

613,50 zł

410,00 zł

Pojemność pojemnika

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Marcinowice Nr XXXII/184/13 z dnia 7 czerwca 2013 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
zmianie uległy stawki opłat za odpady komunalne.

STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE OD SIERPNIA DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH:
- 11,00 zł/osobę/miesiąc – przy selektywnej zbiórce,
- 14,00 zł/osobę/miesiąc – bez selektywnej zbiórki.

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE OD SIERPNIA DLA NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKANYCH:

80 L

Stawka bez selektywnej
zbiórki
41,00 zł

Stawka przy selektywnej
zbiórce
27,00 zł

110/120 L

44,00 zł

29,00 zł

240 L

67,00 zł

44,00 zł

320 L

83,00 zł

55,00 zł

660 L

124,00 zł

126,00 zł

1100 L

190,00 zł

126,00 zł

1500 L

200,00 zł

133,00 zł

7000 L (KP-7)

922,00 zł

615,00 zł

Pojemność pojemnika

Uwaga!
Stawki te mogą ulec zmianie, a ich wysokość jest regulowana Uchwałą Rady Gminy
Marcinowice.

Zadeklarowana kwota winna być wpłacana bez wezwania w wyznaczonych terminach tj. do 15 dnia
każdego miesiąca.
Właściciele nieruchomości po każdej zmianie stawek wynikających z Uchwały oraz w
przypadku, gdy zmieni się ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, a także w przypadku
zmiany wielkości lub ilości pojemników (w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, na terenie
których powstają odpady) są zobowiązani do złożenia deklaracji korygującej.
Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie
30 dni od daty wystąpienia zmiany.

UWAGA! Przedmiotowa opłata nie jest tylko opłatą za odbiór odpadów, ale jest to ujednolicona
opłata za funkcjonowanie całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i przeznaczona
tylko na ten cel. Jest ona potocznie określana jako tzw. „podatek śmieciowy”

Na wysokość opłat wpływają:
-

zapewnienie pojemników na odpady zmieszane + odbiór odpadów i ich zagospodarowanie,

-

zapewnienie pojemników i worków do segregacji + odbiór odpadów i ich zagospodarowanie,

-

uzyskanie pozwoleń dotyczących utworzenia, wyposażenia, utrzymania i prowadzenia PSZOKu na
terenie Gminy,

-

zagospodarowanie i utylizacja odpadów problemowych składowanych w PSZOKU (chemikaliów,
opakowań po środkach ochrony roślin, zużytych opon, odpadów z remontów itp.)

-

objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD orazz świetlówek z
tzw. wystawek raz w roku wg harmonogramu oraz ich zagospodarowanie,

-

koszty administracyjne systemu

-

koszty informacji i edukacji (ulotki, harmonogramy, informacje, ogłoszenia itp.)

Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do Gminy będzie podlegać przepisom
ordynacji podatkowej (wobec niepłacących będą wyciągane takie konsekwencje jak w przypadku
niepłacenia podatku od nieruchomości).

