INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY DĄBRÓWKA OD 1 MAJA 2019 ROKU
Podczas sesji w dniu 21 marca 2019 roku Rada Gminy Dąbrówka podjęła uchwały
w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 dla nieruchomości zamieszkałych,
 za pojemnik o określonej pojemności na nieruchomościach niezamieszkałych, na których
jest prowadzona działalność gospodarcza,
 od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część
roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami będą obowiązywały od 1 maja
2019 roku. Zmianie ulegają również terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Poniżej

przedstawiamy nowe

stawki

i

terminy określone

dla

wszystkich

nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrówka:

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY DĄBRÓWKA OD 1 MAJA 2019 ROKU
Właściciele nieruchomości zamieszkałych
Sposób zbierania odpadów komunalnych

Stawka miesięczna od jednego mieszkańca

Odpady segregowane

16,00 zł

Odpady zmieszane

40,00 zł

Nowy termin płatności

Miesięcznie z dołu w terminie do ostatniego
dnia każdego miesiąca np. opłatę za miesiąc
maj należy uiścić do ostatniego dnia miesiąca
czyli do 31 maja.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
- tam gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza
Sposób zbierania odpadów komunalnych

Wielkość
pojemnika

Stawka za 1 pojemnik

Odpady segregowane

120 litrów

150,00 zł

240 litrów

200,00 zł

1100 litrów

800,00 zł

120 litrów

250,00 zł

240 litrów

300,00 zł

1100 litrów

1 200,00zł

Odpady zmieszane

Nowy termin płatności

Miesięcznie z dołu w terminie do ostatniego
dnia każdego miesiąca np. opłatę za miesiąc
maj należy uiścić do ostatniego dnia miesiąca
czyli do 31 maja.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
lub nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Sposób zbierania odpadów komunalnych

Roczna ryczałtowa stawka dla jednego domku

Odpady segregowane

600,00 zł

Odpady zmieszane

1 000,00 zł

Nowy termin płatności

Jednorazowo: płatność
do 30 czerwca za dany rok

Właściciele nieruchomość nie muszą składać nowych deklaracji ponieważ w związku
ze zmianą stawki otrzymają Państwo pisemne zawiadomienia o nowej wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od miesiąca maja 2019 roku opłatę należy
uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Jeśli już mają Państwo uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami za cały rok
będą Państwo zobowiązani do uiszczenia różnicy (dopłaty) za 2019 rok, natomiast jeśli mają
Państwo opłacony II kwartał 2019 roku, będą Państwo zobowiązani do uiszczenia różnicy
(dopłaty) za miesiąc maj oraz czerwiec, natomiast w pozostałych miesiącach należy uiszczać
opłatę zgodnie z nową stawką podaną w zawiadomieniu.
Zmiana stawki wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, a dokładniej z rozstrzygnięcia w styczniu 2019 roku przetargu

na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dąbrówka. Natomiast konieczność
ogłoszenia przetargu wynikała z rozwiązania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów
z terenu Gminy Dąbrówka przez poprzednią firmę odbierającą odpady.
Problem wzrostu cen opłat za gospodarowanie odpadami dotyczy obecnie całego
województwa

mazowieckiego.

Istotny

wpływ

na

znaczący

wzrost

cen

odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych ma aktualna trudna sytuacja na rynku związanym
z gospodarowaniem odpadów komunalnych tj. wzrost ilości wytwarzanych odpadów
oraz niewystarczająca ilość instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, wzrost
cen w instalacjach RIPOK, do których zgodnie z przepisami prawa muszą trafić odpady
komunalne zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji, a także wzrost opłaty
marszałkowskiej za składowanie odpadów. Dodatkowo wpływ na zmianę cen odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych ma uchwalenie w styczniu 2019 r. przez Sejmik
Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego
2024 (PGO WM 2024) wraz z uchwałami wykonawczymi. Gmina Dąbrówka w nowym PGO
WM 2024 została przypisana do regionu zachodniego, który swoim zasięgiem obejmuje
aglomerację warszawską i jest regionem, w którym strumień odpadów jest największy.
Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się.
W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie
konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona
na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Wobec powyższego
działaniem koniecznym jest dostosowanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami
do poziomu realnie ponoszonych wydatków.
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie
zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. z przeprowadzką osób, narodzinami
dzieci, zgonami osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni
od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Dąbrówka (aktualizacja deklaracji).
W deklaracji należy ująć wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące na danej
nieruchomości (opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać w miejscu
faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania).
W przypadku pytań lub wątpliwości w sprawach gospodarki odpadami zapraszamy
do kontaktu z Urzędem Gminy Dąbrówka pokój nr 5, telefonicznie pod nr tel. (29) 642 82 72
lub

na

adres

poczty

www.dabrowka.net.pl

elektronicznej

urzad@dabrowka.net.pl,

strona

internetowa

