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I N F O R M AC J A
O NOWYCH STAWKACH OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
W związku z podjęciem uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki tej opłaty, Wójt Gminy Siekierczyn informuje, że od dnia 1 maja 2019 r. ulega zmianie
dotychczasowy wzór składanej przez Państwa deklaracji oraz zaczną obowiązywać nowe stawki.
Wzór nowej deklaracji jest załączony do niniejszej informacji. Proszę o wypełnienie deklaracji
i PILNY jej zwrot do tut. Urzędu Gminy (pokój nr 18). Zaznaczam, że pierwszą opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaloną w nowej wysokości, należy wnieść w terminie
do 15 dnia czerwca 2019 r. na podstawie dowodów wpłat, które zostaną dostarczone do Państwa
nieruchomości do dnia 15 czerwca 2019 r.
Od dnia 1 maja 2019 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 22,00 zł za osobę,

a w przypadku wykorzystania własnego kompostownika na odpady ulegające biodegradacji
miesięczna stawka wynosi 17,00 zł za osobę. Z kolei miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany) wynosi
27,00 zł za osobę.
Nowe stawki są konsekwencją wzrostu kosztów odbioru śmieci i ich zagospodarowania.
Bardzo ważnym argumentem jest też fakt, iż przez ostatnie cztery lata znacznie wzrosła ilość
odpadów jakie wytwarzamy. Więcej opadów - to też większa częstotliwość kursowania śmieciarek.
Kolejny powód to gigantyczny wzrost opłaty "marszałkowskiej", którą wprowadził Minister
Środowiska. Opłata ta w roku 2017 wynosiła 74,26 zł za tonę. W roku 2018 było to już 140 zł,
w 2019 - 170 zł, a w roku 2020 wyniesie 270,00 zł za tonę. Ogromny jest również wzrost cen
energii elektrycznej. W tym roku zapłacimy za nią średnio o 60% więcej niż w roku ubiegłym.
W dalszej kolejności przyczyną podwyżki jest także podwyższenie płacy minimalnej. Trzeba
zwrócić uwagę też na fakt, że ustawa o finansach publicznych uniemożliwia gminie dopłaty do
odbioru odpadów z pieniędzy gminnych, tak jak to jest możliwe, np. w przypadku dopłat do ceny
wody w naszej gminie.
Jeżeli wszyscy zaczniemy segregować śmieci wówczas ich koszt będzie mniej odczuwalny
dla naszego portfela. Jeżeli mieszkaniec wrzuci butelkę do pojemnika na odpady zmieszane - to
gmina za jej odbiór zapłaci 359 zł za tonę, jeśli natomiast tę samą butelkę wrzuci do pojemnika ze
zbiórką selektywną to zapłacimy 128 zł za tonę. Dlatego tak ważne jest żeby jak najwięcej osób
segregowało śmieci. Jest to w naszym wspólnym interesie.

Jednocześnie informuję, że

Punkt Selektywnej

Zbiórki Odpadów

Komunalnych

w Siekierczynie nr 186 E (PSZOK) jest czynny:
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 9:00 - 13:00,
- w każdy poniedziałek w godzinach 8:30 - 15:30.
Przypominam, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są
wyłącznie odpady komunalne od mieszkańców Gminy Siekierczyn.
Nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

odpady zawierające azbest
materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa
części samochodowe, w tym szyby samochodowe
padłe zwierzęta
zmieszane odpady komunalne
odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej
odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin
opony rolnicze i wielkowymiarowe,
plastikowe worki po nawozach.

