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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.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca zamieszkującego
daną nieruchomość wynosić będzie:
• 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny,
• 40,00 zł miesięcznie od mieszkańca – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
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.
Wzrost opłaty za odbiór odpadów wynika z ceny, którą gminie Brzeźnio zaoferowała w/w
firma. Należy podkreślić, iż co roku wzrasta ilość odbierających odpadów o około 10 – 12 %.
W latach ubiegłych ilość odpadów komunalnych odebranych 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.
Wzrost kosztów odbioru odpadów wynika przede wszystkim z nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, która nakłada
między innymi obowiązek odbierania z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych od
kwietnia do października odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów bio nie rzadziej niż
raz na 2 tygodnie.
Jednocześnie informuję, że Rada Gminy Brzeźnio podjęła uchwałę, która zwalnia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,50 zł
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miesięcznie od jednego mieszkańca. Podstawą zwolnienia jest złożenie przez właściciela
nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
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.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzeźniu ul. Sieradzka 8 czynny jest
w ostatnia sobotę roboczą miesiąca w godz. 730 – 1500.
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany
mające wpływ na wysokość opłaty tj. związane z ilością osób zamieszkałych (wynikające
np. z narodzin dzieci, zmianą miejsca zamieszkania itp.) należy zgłaszać w terminie
10 dni od daty ich zaistnienia w Urzędzie Gminy Brzeźnio pokój nr 6.

