
Szanowni Państwo,

Wójt  Gminy Jedwabno informuje,  iż 6 września 2019 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Wprowadzenie obowiązku zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunal-
nych w sposób selektywny.
Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady  zbie-
rane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia od-
padów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie po-
przez właściwą ich selekcję.

W przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
podmiot  odbierający  odpady komunalne  przyjmuje  je  jako niesegregowane (zmieszane)  odpady
komunalne  i powiadamia  o tym  Wójta  Gminy  Jedwabno,  który określa  właścicielowi
nieruchomości  wysokość  opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w drodze  decyzji,
stosując czterokrotną wartości stawki wskazanej w deklaracji.

WAŻNE!
Ustawodawca umożliwił  właścicielom nieruchomości zamieszkałych obniżkę opłaty z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi jeżeli będą kompostować odpady biodegradowalne
na własnej nieruchomości. Gmina Jedwabno zachęca do kompostowania, ponieważ przełoży
się to na ograniczenie Państwa kosztów i bardziej ekologiczne zagospodarowanie odpadów.

 NOWE TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

Zmiana terminu składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi  komunalnymi.                                                                   
Zgodnie z Art. 6m ust. 2 ww. ustawy „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieru-
chomości  mieszkańca  lub  jego  wyprowadzenie  się,  narodziny  dziecka,  inne  zdarzenia  mające
wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest  obowiązany zło-
żyć nową deklarację w terminie do     10 dnia miesiąca następującego po     miesiącu, w     którym nastąpiła  
zmiana.  Opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej  wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana”.

Zgodnie z Art. 6m ust. 4 ww. ustawy „Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniej-
szającej  wysokość  zobowiązania  z tytułu  opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
za okres wsteczny”.

Wyjątkiem  od tej  reguły  jest  przypadek,  w którym  właściciel  nieruchomości  składa  deklarację
zmniejszającą wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość.  Wówczas  nową  deklarację  należy  złożyć  w nieprzekraczalnym  terminie 
do     6 miesięcy od     dnia tego zdarzenia.  



W związku z powyższym Rada Gminy Jedwabno w dniu 31 października 2019 r. podjęła uchwałę
nr  XIV/82/19  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,  ustalenia  stawki  takiej  opłaty  oraz stawki  za pojemnik o określonej  pojemności,
zwolnienia  z  części  opłaty  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  Gminy
Jedwabno.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Jedwabno, obowiązują od 1 stycznia 2020 roku i wynoszą: 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są
zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 35 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,
2) 65 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje od 2 do 3 osób,
3) 95 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje od 4 do 5 osób,
4) 120 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje od 6 do 7 osób,
5) 155 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 8 i więcej osób.

W  przypadku  nie  wypełnienia  przez  właściciela  nieruchomości  obowiązku  zbierania  odpadów
komunalnych w sposób selektywny ustala się opłatę w wysokości czterokrotnej wartości stawki
ustalonej w ust. 3. tj. w wysokości:

1) 140 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,
2) 260 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje od 2 do 3 osób,
3) 380 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje od 4 do 5 osób,
4) 480 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje od 6 do 7 osób,
5) 620 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 8 i więcej osób.

Ustala  się zwolnienie w części  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących
bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  kompostowniku  przydomowym  w  wysokości  od
jednego gospodarstwa domowego w kwocie:

1) 8 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,
2) 15 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje od 2 do 3 osób,
3) 25 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje od 4 do 5 osób,
4) 30 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje od 6 do 7 osób,
5) 35 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 8 i więcej osób.

NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  DOMKI  LETNISKOWE  LUB
INNYCH  NIERUCHOMOŚCIACH  WYKORZYSTYWANYCH  NA  CELE  REKRE-
ACYJNO-WYPOCZYNKOWE,  WYKORZYSTYWANYCH  BEZ  WZGLĘDU  NA  DŁU-
GOŚĆ OKRESU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI, USTALA SIĘ RYCZAŁTOWĄ
STAWKĘ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK
W WYSOKOŚCI:



1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 169,30 zł rocznie
za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe,
2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 677,20 zł rocz-
nie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe

USTALA SIĘ MIESIĘCZNĄ STAWKĘ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI  DLA NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH  JEŻELI  ODPADY
SĄ  ZBIERANE  I  ODBIERANE  W  SPOSÓB  SELEKTYWNY  ZA  POJEMNIK  LUB
WOREK:

1)  o pojemności 120 l - w wysokości 16,93 zł
2)  o pojemności 240 l - w wysokości 33,86 zł
3)  o pojemności 1 100 l - w wysokości 54,17 zł 
4)  o pojemności 7 000 l - w wysokości 931,15 zł

W przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych  obowiązku
zbierania  odpadów  komunalnych  w  sposób  selektywny  ustala  się  opłatę  w  wysokości
czterokrotnej wartości stawki ustalonej w ust. 2. tj. w wysokości:

1)  o pojemności 120 l - w wysokości 67,72 zł
2)  o pojemności 240 l - w wysokości 135,44 zł
3)  o pojemności 1 100 l - w wysokości 216,68 zł 
4)  o pojemności 7 000 l - w wysokości 3724,60 zł

1. Nowa  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  nie  zmienia  terminu
i sposobu płatności dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, tj. za dany miesiąc
płacimy do 15-go dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta.

Natomiast opłatę ryczałtową roczną  dla właścicieli    nieruchomości na których znajdują się  
domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe uiszcza się bez wezwania za cały rok z góry w terminie do dnia 15 marca
danego roku.

2. Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  musi  być
systemem  samofinansującym  się,  co  oznacza,  że  jego  koszty  muszą  być  pokryte  z  opłat
pobieranych od wytwórców odpadów.

Takie uwarunkowania wymuszają na Gminie dostosowanie wysokości  opłat  pobieranych od
mieszkańców  do ponoszonych wydatków na zagospodarowanie odpadów.

Należy przy tym zaznaczyć, że każdy z nas ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi.  Poprzez  ograniczanie  ilości  wytwarzanych  odpadów,  a  także
dokładniejsze segregowanie przyczyniamy się do obniżania kosztów ich zagospodarowania.



INNE WAŻNE INFORMACJE 

 Odpady, zarówno zmieszane jak i segregowane w workach, powinny być wystawione przed
posesją od godz. 6:00 w dniu odbioru lub przy wjeździe na posesję w widocznym miejscu
(psy  powinny  być  zamknięte  lub  na  uwięzi)  przy  otworzonej  furtce  lub  bramie.
Niewystawione odpady z nieruchomości nie będą odbierane.   Odbiorca odpadów nie
ma obowiązku wchodzenia na posesję.

 Zabrania się wrzucania popiołu do pojemników na odpady zmieszane. Wystudzony popiół
można  wrzucać  do  własnych  worków,  które  będą  odbierane  razem  z  odpadami
selektywnymi.  Odpady  zmieszane,  w  których  będzie  znajdował  się  popiół  nie  będą
odbierane, do momentu ich poprawnej segregacji tzn. oddzielenia popiołu, w kolejnym
terminie wyznaczonego odbioru.

 Z przyczyn technicznych odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych i segregacji) może
przesunąć się o 1 – 2 dni.

 W  sytuacji  nieodebrania  odpadów  komunalnych  prosimy  o  złożenie  reklamacji  we
wskazanych punktach obsługi interesantów do 7 dni od dnia ostatniego odbioru odpadów
komunalnych pod numer telefonu : ZGK Sp. z o.o. -  531 779 221  lub do Urzędu Gminy
w Jedwabnie - 89/621 30 45 wew 20.

 Obowiązkiem  właściciela  nieruchomości  jest  umieszczenie  nr budynku  w  widocznym
miejscu od strony drogi. W przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane.

 Prosimy  o  prawidłową  segregację  odpadów  (w  przeciwnym  razie  odpady  nie  zostaną
zabrane do czasu prawidłowej segregacji).

 Worki  do segregacji  dostępne są  w ZGK Sp.  z  o.o.  przy  ul.  1  Maja  63,  II  piętro  oraz
w Urzędzie Gminy w Jedwabnie pok. nr 10.

 Zmieszane odpady komunalne, w których uwidocznione będą odpady z takich frakcji jak:
(papier, szkło, odpady sztuczne i metal) będą zgłoszone przez Firmę odbierającą odpady
komunalne z terenu Gminy Jedwabno do Urzędu Gminy Jedwabno przekazując informację
o braku segregacji  na danej  nieruchomości  .Wskazujemy,  że Gmina Jedwabno będzie
każdorazowo w dniu odbioru odpadów komunalnych prowadzić kontrole dotyczące
prawidłowej segregacji odpadów.

 Urząd Gminy Jedwabno przypomina, że w dniu odbioru odpadów należy wystawić  przed
swoje posesje tylko te frakcje zebranych odpadów, które są określone w harmonogramie
odbioru odpadów z terenu Gminy Jedwabno  w 2020 roku.

Wszelkie informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie
Jedwabno  dostępne  są:  https://www.jedwabno.pl/category/gospodarka-odpadami-
komunalnymi oraz https://www.facebook.com/ekojedwabno


