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ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września
1996 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ) oraz uchwały Nr XXVII/130/2020 Rady
Gminy Brzeźnio z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki
za pojemnik lub worek o określonej pojemności, zmienia się wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca stycznia 2021 r.
W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników
lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Maksymalne stawki opłat
tych opłat mogą wynosić 3 do 3,2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego
na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów (58,20 zł) lub 1% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120
litrów (18,19 zł). Wszystkie wartości opłat wyliczono w oparciu o obwieszczenie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. dochód ten wyniósł
1819,00 zł.
1. Nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy ( firmy, sklepy itp.), a powstają
odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
1) pojemnik o pojemności 120 litrów - 6,30 zł;
2) pojemnik o pojemności 240 litrów - 12,60 zł;
3) pojemnik o pojemności 1100 litrów - 58,20 zł;
4) pojemnik o pojemności 7000 litrów - 370,00 zł;
5) worek o pojemności 120 litrów - 6,30 zł.
2. Jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty wynosi:
1) pojemnik o pojemności 120 litrów - 12,60 zł;
2) pojemnik o pojemności 240 litrów - 25,20 zł;
3) pojemnik o pojemności 1100 litrów - 116,40 zł;
4) pojemnik o pojemności 7000 litrów - 740,00 zł;
5) worek o pojemności 120 litrów – 12,60 zł.
Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie, jesteście Państwo zobowiązani do zbierania odpadów w sposób selektywny.
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Osoba zbierająca odpady w sposób nieselektywny ma obowiązek złożenia deklaracji
aktualizującej w zakresie sposobu zbierania odpadów.
W przypadku zamiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest
złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana.
W dniu 20 października 2020 roku odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Brzeźnio. Do przetargu przystąpiła tylko firma
EKO-REGION Bełchatów, która zaoferowała stawkę 961,20 zł brutto za 1 tonę odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeźnio w 2020
rok przez firmę EKO-REGION wyniósł 754,92 zł brutto za 1 tonę. Koszt odbioru odpadów
na 2021 rok - wzrósł o 27% w porównaniu do 2020 roku.
W latach ubiegłych ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy przez firmę
wynosiła: 2017 rok – 1111 ton, 2018 rok – 1194 tony, 2019 rok – 1386 ton.
Koszty systemu obejmują: koszty odbioru, transportu, zbierania i odzysku odpadów
komunalnych, utrzymania i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Terminy płatności oraz numery kont, na które dotychczas uiszczali Państwo opłatę za odbiór
i zagospodarowanie odpadów nie uległy zmianie. Najbliższy termin płatności za I kwartał
upływa 10 kwietnia 2021 roku. Bardzo prosimy o dokonywanie wpłaty w terminie.

