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"ZKa8 Zawiadomienie o zmianie stawki

dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  

Wójt Gminy Bolimów, działając na podstawie art. óm ust. 2a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) informuje
o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

, Od dnia | stycznia 2020 roku stawka wynosi 18,15 zł za jeden miesiąc od osoby
zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 
 

| ..W przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny naliczona
- zostanie opłata podwyższona w wysokości 40,00 zł za jeden miesiąc od osoby zamieszkującej
„daną nieruchomość.

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymistanowi iloczyn nowej stawki opłaty
i liczby osób wskazanych w deklaracji.

W związku ze zmianą stawki Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej

deklaracji. Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami można wpłacać:

 

e potówką w kasie Urzędu Gminy w Bolimowie,

 

 
e przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy Bolimów

nr 949297 0005 0600 0215 2060 0334

k UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA od 01.01.2020 ROKU

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z częstotliwością raz na miesiąc w
następujących terminach:

©. |) za styczeń - do 30.01.2020r. 7) za lipiec — do 30.07.2020r.

2) za luty - do 28.02.2020 r. 8) za sierpień — do 30.08.2020r.

3) za marzec - do 30.03.2020r. 9) za wrzesień —do 30.09.2020 r.

4) za kwiecień - do 30.04.2020r. | 10)za październik — do 30.10.2020 r.

- 5) za maj - do 30.05.2020r. 11) za listopad — do 30.11.2020r.

__ 6) za czerwiec- do 30.06.2020r. 12) za grudzień — do 30.12.2020r.

Ponadto przypominamy, że w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia liczby osób zamieszkujących

daną posesję, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych.

 

 


