Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 roku w Polsce zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Od tego
dnia to gminy odpłatnie odbierają i zagospodarowują odpady komunalne. W Gminie Słupia
Konecka system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i nie zamieszkałe. Przetarg na odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nie
zamieszkałych z terenu Gminy Słupia Konecka. wygrała firma:
EKOM Maciejczyk Sp.j.
ul. Zakładowa 29
26-052 Nowiny
tel./ fax.41 315-40-03, tel. 41 368-46-61
e-mail: ekomkielce@poczta.onet.pl,
www.ekom.org.pl
Uchwałą Nr/IV/20/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości opłaty za pojemnik.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
przy odpowiednio selektywnym i nieselektywnym zbieraniu odpadów komunalnych,
określono na poziomie selektywne 10 zł i nieselektywne 20 zł od osoby miesięcznie.
Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne zbierane w sposób nieselektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności 120l. – 26 zł, 2) o pojemności 240l. – 52 zł, 3) o pojemności 1100 l. – 228 zł,
o pojemności KP-7- 1400 zł.
Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności 120l. – 20 zł, 2) o pojemności 240l. – 40 zł, 3) o pojemności 1100 l. –
180 zł, o pojemności KP-7 -1166 zł.
Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji
Wzrost cen wynika z rosnących kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, na
które mają wpływ: rosnące koszty opłat środowiskowych za składowanie odpadów (w 2019
r. – 170,00 zł/tonę i w 2020 r. – 270 zł/tonę) rosnące koszty pracy; skokowy wzrost paliw;
rosnąca ilość odpadów; wprowadzenie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów: odbiór odpadów BIO, konieczność osiągnięcia
ustawowych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. Powyższe czynniki wpłynęły
również na wysokość ofert złożonych w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych w 2019 r.

Opłatę w odpowiedniej wysokości zgodnie z liczbą osób zadeklarowaną przez Państwa
w deklaracji oraz stawką przy odpowiednio selektywnym lub nieselektywnym zbieraniu
odpadów komunalnych należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Słupia
Bank Spółdzielczy w Łopuszno/Oddział Słupia Konecka
Nr konta 32 8499 0008 0000 0068 2000 0018
Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

za styczeń i luty - do 28 lutego danego roku,
za marzec i kwiecień - do 30 kwietnia danego roku,
za maj i czerwiec - do 30 czerwca danego roku,
za lipiec i sierpień - do 30 sierpnia danego roku,
za wrzesień i październik - do 30 października danego roku,
za listopad i grudzień - do 30 grudnia danego roku.
z dopiskiem w tytule: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" .

