
ZAWIADOMIENIE  

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2021 ROKU 
 

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy PIERZCHNICA 

zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2020 r.  Rada Miejska w Pierzchnicy podjęła uchwałę 

nr XXIV/16/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia  

w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych obowiązują od 1 lipca 2021 roku. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach 

zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty. 

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w przydomowych kompostownikach mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składając do Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica 

nową deklarację, w której zadeklarują kompostowanie ww. odpadów w przydomowym 

kompostowniku. 

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

- 18,00 zł od mieszkańca za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny 

- 16,00 zł od mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, a bioodpady, stanowiące odpady komunalne kompostowane w przydomowym 

kompostowniku (zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 

tj. o 2,00 złote od osoby miesięcznie). 

OBECNIE WSZYSCY MIESZKAŃCY MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się 

z obowiązku segregacji odpadów, zawiadamia o tym gminę, która nalicza podwyższoną 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 36,00zł 

miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Opłatę za wywóz odpadów należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy  

Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica: 

Bank Spółdzielczy w Chmielniku:   55 8483 0001 2001 0000 0518 0124 

 Terminy płatności:  

- za I kwartał w terminie do 15 marca każdego roku,  - za II kwartał w terminie do 15 czerwca każdego roku, 

- za III kwartał w terminie do 15 września każdego roku, - za IV kwartał w terminie do 15 grudnia każdego roku. 

 

WAŻNE! 

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że wszystkie zmiany związane z ilością osób 

zamieszkujących (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci itp.), należy 

zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica pok.20 w formie deklaracji w terminie do 

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 


