Zmiana w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
OPŁATY:
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bolimów Nr XXXVI/201/2017 z dnia 1 grudnia 2017
roku ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami na terenie nieruchomości
zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana
nieruchomość i naliczana będzie z zastosowaniem następujących składek
począwszy od 1 stycznia 2018 roku:

1. w przypadku selektywnej zbiórki odpadów – 9,50 zł/osobę
2. w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki – 19,00 zł/osobę.

Ustalono następujące terminy wnoszenia opłat:
do 30 dnia każdego miesiąca kalendarzowego z wyjątkiem miesiąca lutego, gdzie
opłatę wnosimy do 28 lutego.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bolimów Nr XXXVI/200/2017 z dnia 1 grudnia 2017
roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono, że stawka opłaty
wynosi:

1. w przypadku selektywnej zbiórki odpadów – 318,47 zł/rok
-

I rata 160,00 zł płatna do dnia 30 kwietnia za rok kalendarzowy;

-

II rata 158,47 zł płatna do dnia 31 lipca za rok kalendarzowy.

2 w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów – 477,70 zł/rok
-

I rata 240,00 zł płatna do dnia 30 kwietnia za rok kalendarzowy;

-

II rata 237,70 zł płatna do dnia 31 lipca za rok kalendarzowy.

DEKLARACJE:
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej lub wykorzystywanej na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty.

Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy w Bolimowie oraz na stronie
internetowej www.bip.bolimow.pl
W przypadku wyżej wymienionych nieruchomości zmiana stawki opłaty, wynikająca
z podjęcia przez Radę Gminy Bolimów stosownej uchwały, nie wymaga złożenia
nowej deklaracji.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nowa deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Jeżeli liczba osób zamieszkujących nieruchomość jest inna niż zameldowanych
właściciel nieruchomości powinien załączyć do deklaracji dokument potwierdzający
zamieszkanie danej osoby w innym miejscu.

Komplet uchwał Rady Gminy Bolimów związanych z systemem gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie gminy Bolimów znajdziecie Państwo na stronie
Urzędu Gminy w Bolimowie www.bip.bolimow.pl

