
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

i  porządku w gminach (t.  j.  Dz. U. z 2018 r.,  poz.  1454 z późn. zm.) Gmina Głubczyce

zawiadamia, że w związku z Uchwałą Nr V/97/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia  

27  lutego 2019 roku  wprowadzono nowe stawki  opłaty  za gospodarowanie  odpadami

komunalnymi. 

Zgodnie  z  powyższą  uchwałą  od  dnia  1  kwietnia  2019  roku  miesięczne  stawki  opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły: 

 dla właścicieli  nieruchomości zamieszkałych w wysokości 15,00 zł od mieszkańca,

jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 30,00  zł od mieszkańca,

jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. 

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel

nieruchomości  otrzyma  zawiadomienie  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi  wyliczonej  na  podstawie  danych  wskazanych  w  dotychczasowej  deklaracji

wraz z blankietem opłat na 2019 rok. 

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

i  porządku w gminach  (t.  j.  Dz.  U.  z  2018 r.,  poz.  1454 z  późn.  zm.)  zmiana stawek  

nie  powoduje  obowiązku złożenia  nowej  deklaracji  opłaty,  a  opłata  uiszczana  będzie  

w wysokości podanej w doręczonym zawiadomieniu.

3. Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany

związane  z  ilością  osób  zamieszkałych  (np.  z  przeprowadzką  osób,  narodzinami  dzieci,

zgonami  osób  itp.)  należy  zgłaszać  w  terminie  14  dni  od  dnia  zaistnienia  zmiany,  

w siedzibie tut. Urzędu ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, w Wydziale Komunalno-

Inwestycyjnym (pokój nr 15, I piętro).

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

komunalnymi  w wysokości  podanej  w zawiadomieniu  oraz blankiecie  opłat  na 2019 rok,

wydana  zostanie  decyzja  określająca  wysokość  opłaty  stosując  stawkę  podaną  



w zawiadomieniu  zgodnie  z  art.  6m ust.  2b  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  

w gminach. 

5.  Obowiązek  zawiadomienia  o  nowej  wysokości  opłaty  nie  dotyczy  właściciela

nieruchomości wobec którego wydana została decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami  komunalnymi.  W  takiej  sytuacji  właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  

do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6.  Zmiana  stawek  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  związana  jest  

ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie

z  założeniami  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  system  gospodarki

odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym

w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie

takiej  opłaty  od mieszkańców,  aby wystarczała  ona  na  realizację  całości  zadania,  którym

została  obciążona  gmina.  O  wysokości  stawki  opłaty,  zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu

czystości  i  porządku w gminach decydują koszty odbioru,  transportu,  zbierania,  odzysku  

i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych,  koszty  obsługi  administracyjnej  systemu,  

oraz  koszty  edukacji  ekologicznej  w  zakresie  prawidłowego  postępowania  z  odpadami

komunalnymi. 


