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Numer pisma: RIG.3137.25.2019 

 

Dotyczy: Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 roku 

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.), w związku z Uchwałą Rady Gminy 

Stare Bogaczowice Nr X/97/2019 r. z dnia 29.11.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik o określonej pojemności, Wójt Gminy Stare Bogaczowice informuje, że 

od dnia 1 stycznia 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie wynosić: 

 16,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość 

Dnia 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, która wprowadza obowiązek selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych powstałych na terenie nieruchomości przez właścicieli nieruchomości. 

W związku z powyższym, Wójt Gminy Stare Bogaczowice zawiadamia, że miesięczna 

wysokość opłaty od 1 stycznia 2020 r. stanowi iloczyn nowej stawki i liczby osób podanej 

w ostatnio złożonej deklaracji. Zmiana stawki nie powoduje konieczności złożenia nowej 

deklaracji, właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za odpady komunalne w wysokości 

podanej w zawiadomieniu. 

Jednocześnie Wójt Gminy Stare Bogaczowice zawiadamia, że właściciel nieruchomości 

zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, który posiada przydomowy kompostownik i 

kompostuje w nim bioodpady, może być zwolniony z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 10 % opłaty miesięcznej. Zwolnienie z części opłaty 

wiąże się z koniecznością złożenia w Urzędzie Gminy nowej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

Przypominamy, że w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby mieszkańców) właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 



W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w 

niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do wystawienia 

tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 116 Urzędu Gminy, tel.748452133, 

email:a.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl  lub na stronie internetowej www.starebogaczowice.ug.gov.pl w 

zakładce gospodarka odpadami komunalnymi. 

http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/

