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Informacja o zmianie wysokości stawek opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2013 roku pozostawały  

na niezmienionym poziomie i obowiązywały przez okres 4,5 roku. Tymczasem z roku na rok 

zwiększała się ilość odbieranych odpadów, przykładowo w  2015 roku zebrano ich 2 245 ton, 

w 2016 r. – 2 454 tony, a w 2017 roku – 2 623 tony. Spowodowało to wzrost kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie  

z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie system ten ma się 

samofinansować, czyli wpłaty mieszkańców winny pokrywać wszystkie koszty zbiórki 

odpadów. W związku z tym zaszła konieczność podniesienia opłat. Niestety nie ma możliwości 

prawnych zróżnicowania cen dla posiadających kompostowniki (tak jak to było dotychczas  

w Suchej Beskidzkiej). W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie, stawki dla właścicieli 

nieruchomości, którzy tzw. bioodpady gromadzą w swoich kompostownikach, zostaną 

obniżone.  

Nowe stawki opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. wynoszą: 

1. dla nieruchomości zamieszkałych: 

 

8 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
 

16 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany, 

 

2. dla nieruchomości niezamieszkałych opłata za pojemnik z odpadami komunalnymi 

pochodzący od właścicieli nieruchomość niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne: 

     Jeżeli odpady są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny 

 

 14,00  zł - za pojemnik 120 l, 

 25,00  zł - za pojemnik 240 l, 

 38,00  zł - za pojemnik 360 l, 

 80,00  zł - za pojemnik 1 100 l 

 500,00  zł   - za pojemnik 7 000 l 

 

Jeżeli odpady są zbierane  

i odbierane w sposób zmieszany 

 

 22,00  zł - za pojemnik 120 l, 

 42,00  zł - za pojemnik 240 l, 

 62,00  zł  - za pojemnik 360 l, 

 132,00  zł - za pojemnik 1 100 l 

 825,00  zł - za pojemnik 7 000 l 

 

Przypominamy, że z powodu zmian cen nie ma obowiązku składania nowych deklaracji. Każdy 

właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej 

deklaracji.  

 


