
Brańszczyk, dn. 26.01.2021 r. 

 

ZAWIADOMIENIE 

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

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020  r.  poz.  1439 ze zm.), Wójt Gminy Brańszczyk zawiadamia, że uchwałą 

Rady Gminy Brańszczyk Nr XXX.188.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz wysokości stawki tej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

W związku z powyższym należna od dnia 1 lutego 2021 r. opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosi:  

1) 96,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej, 

2) 76,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3-4 osoby, 

3) 45,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby, 

4) 21,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę. 

 

Opłaty za styczeń 2021 r. należy dokonywać wg stawek obowiązujących w roku ubiegłym. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

każdy właściciel nieruchomości ma możliwość uzyskania ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Do otrzymania w/w ulgi konieczne jest 

złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podpisanie w niej 

oświadczenia o kompostowaniu bioodpadów. Deklaracje złożone w roku ubiegłym dalej obowiązują, a ulgi  

z tytułu kompostowania bioodpadów wynoszą: 

1) 4,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej 

2) 3,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3-4 osoby 

3) 2,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby, 

4) 1,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę. 

 

OKRES I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał ROK 2021 

Termin płatności 15.03.2021 15.06.2021 15.09.2021 15.11.2021 RAZEM 

Gosp. 1-osobowe 67,00 zł 63,00 zł 63,00 zł 63,00 zł 256,00 zł 

Gosp. 1-osobowe  

(z kompostownikiem) 
64,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 

244,00 zł 

Gosp. 2-osobowe 129,00 zł 135,00 zł 135,00 zł 135,00 zł 534,00 zł 

Gosp. 2-osobowe  

(z kompostownikiem) 
123,00 zł 129,00 zł 129,00 zł 129,00 zł 

510,00 zł 

Gosp. 3-4 osobowe 218,00 zł 228,00 zł 228,00 zł 228,00 zł 902,00 zł 

Gosp. 3-4 osobowe  

(z kompostownikiem) 
209,00 zł 219,00 zł 219,00 zł 219,00 zł 

866,00 zł 

Gosp. 5 i więcej osób 273,00 zł 288,00 zł 288,00 zł 288,00 zł 1137,00 zł 

Gosp. 5 i więcej osób  

(z kompostownikiem) 
261,00 zł 276,00 zł 276,00 zł 276,00 zł 

1089,00 zł 



 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na wyodrębniony rachunek bankowy 

BS Ostrów Maz. O/Brańszczyk: 68 8923 1063 0500 0710 2005 0173. 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, Wójt drogą decyzji określi podwyższoną miesięczną stawkę opłaty w wysokości  

2-krotności stawki podstawowej. 

Jednocześnie przypominam, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać  

w terminie do dnia 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

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

w gminach (Dz. U. z 2020  r.  poz.  1439 ze zm.) każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych 

w dotychczasowej deklaracji. 

Ponadto informuję, że Wójt nie jest zobowiązany zawiadamiać o nowej wysokości opłaty właścicieli 

nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć nową 

deklarację, ustalając w niej wysokość opłaty z zastosowaniem zmienionych stawek. Deklarację winni złożyć 

również właściciele nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili odpady komunalne w sposób 

nieselektywny, zgodnie bowiem z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2020  r.  poz.  1439 ze zm.) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania 

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

 

Wójt Gminy Brańszczyk   

/-/ Wiesław Przybylski   

 

 


