Od 1 lutego 2021 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 23,50
zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób
selektywny, w wysokości 70,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość.

ULGA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW DLA WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
JEDNORODZINNYMI .
Ze zniżki może skorzystać właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku. Warunkiem
otrzymania ulgi jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości złoży oświadczenie o posiadaniu
przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów, a następnie wyliczy
opłatę w nowej, niższej wysokości.
Wysokość zniżki wynosi 1,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.
Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady
w kompostownikach przydomowych mających postać:

komunalne

prowadzi

się

- gotowych kompostowników ogrodowych lub drewnianych kompostowników o budowie
ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić
dostęp powietrza do warstw kompostu.
- minimalna pojemność kompostownika przydomowego do kompostowania bioodpadów
stanowiących odpady komunalne wynosi 500 l.
Bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych,
ogrodów, parków i cmentarzy (odpady zielone)
- których właściciele nie posiadają kompostownika, gromadzone w odpowiednich
pojemnikach odbierane są z nieruchomości w okresie od kwietnia do listopada jeden raz
w miesiącu zgodnie z harmonogramem, w ilości maksymalnie 2 pojemników o pojemności
120 litrów z danej nieruchomości, przy każdym odbiorze.
których właściciele zadeklarowali kompostownik i kompostują w nim bioodpady
stanowiące odpady komunalne, odbierane są z nieruchomości w okresie od kwietnia do
listopada jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, w ilości 1 pojemnika
o pojemności 120 litrów z danej nieruchomości, przy każdym odbiorze.
Właściciel nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, może we własnym zakresie w nielimitowanej ilości dostarczyć bioodpady
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

