Boliméw,4.01.2021 r.

Zawiadomienie 0 zmianie stawki
dotyczacej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W6jt Gminy Boliméw, dzialajac na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z pdzn. zm.) informuje o
zmianie stawki opltaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ktora poczawszy od 1 stycznia
2021 r. wynosi odpowiednio:
-

22,23 zt za jeden miesigc od osoby zamieszkujacej dang nieruchomos¢,jezeli odpady sq zbierane
i odbierane w sposdb selektywny oraz wlasciciel nieruchomosci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady w kompostowniku;

-

29,43 zi za jeden miesigc od osoby zamieszkujacej danq nieruchomosc,jezeli odpady sq zbierane
i odbierane w sposdb selektywny oraz wlasciciel nieruchomosci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym nie kompostuje bioodpadéw w kompostowniku;

-

61,00 zi za jeden miesigc od osoby zamieszkujacej dang nieruchomosé,jezeli nie jest wypeIniany
obowiazek zbierania odpadéw w sposdb selektywny.

Optata miesieczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn nowej w/w stawki
optaty i liczby os6b wskazanych w deklaracji.
Wliasciciel nieruchomosci nie jest obowiqzany do zlozenia nowej deklaracji. Zawiadomienie stanowi
podstawe do wystawienia tytulu wykonawezego.
Ustala sie nastepujacy tryb uiszezania oplat za gospodarowanie odpadami:
e gotéwka w kasie Urzedu Gminy w Bolimowie,
e przelewem na wyodrebniony rachunek bankowy Urzedu Gminy Boliméw

nr 94 9297 0005 0600 0215 2060 0334

Ponadto przypominamy, ze w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia liczby oséb zamieszkujacych
dana posesje, wtasciciel nieruchomosci jest obowiazany ztozyé nowg deklaracj¢ o wysokosci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesigca nastepujacego po
miesiqcu, w ktorym nastapila zmiana danych.
Optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiuiszeza sie z dotu z czestotliwosciq raz na miesigc
w nastepujacych terminach:
1) za styezen - do dnia 30 stycznia
2) za luty - do dnia 28 lutego
3) za marzec - do dnia 30 marca

4) za kwiecieh - do dnia 30 kwietnia

5) za maj - do dnia 30 maja
6) za czerwiec- do dnia 30 ezerwea
7) za lipiec — do dnia 30 lipca
8) za sierpien — do dnia 30 sierpnia
9) za wrzesien —do dnia 30 wrzesnia
10) za pazdziernik — do dnia 30 pazdziernika
11) zalistopad — do dnia 30 listopada
12) za grudzien — do dnia 30 grudnia
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