
Brańszczyk, dn. 15.04.2020 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 2019  r.  poz. 2010 ze zm.), Wójt Gminy Brańszczyk zawiadamia,  

że uchwałą Rady Gminy Brańszczyk Nr XVIII.130.2020 z dnia 12 marca 2020 r. 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 kwietnia 2020 r. opłata miesięczna za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynosi:  

1) 81,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej, 

2) 66,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3-4 osoby, 

3) 39,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby, 

4) 25,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę. 

 

Opłaty za I kwartał 2020 r. należy dokonywać wg stawek obowiązujących w roku ubiegłym. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w niniejszym zawiadomieniu 

należy uiszczać bez wezwania co kwartał do 15 dnia: marca, czerwca, września oraz listopada danego 

roku na konto Gminy Brańszczyk – Gospodarowanie odpadami:  

68 8923 1063 0500 0710 2005 0173. 

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

od 1 kwietnia 2020 r. ma Pan/i możliwość uzyskania ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących 

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

nowym wzorze, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i podpisanie w niej oświadczenia o kompostowaniu bioodpadów. Wysokości zwolnienia dla poszczególnych 

gospodarstw przedstawiają się następująco: 

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. 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 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 obowiązany 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 (nową deklarację należy 

złożyć najpóźniej do 10 maja 2020 r.), zgodnie bowiem z ustawą z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadzony został 

obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 5 ust 1 pkt 3). 

 

Wójt Gminy Brańszczyk   

/-/ Wiesław Przybylski   

 

 


