
ZAWIADOMIENIE  
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2022 ROKU 
___________________________________________________________________________ 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 888 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn zawiadamia, że Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr LX/499/2022 z dnia  
27 maja 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 2046) 
dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 lipca 2022 r. miesięczne stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 

 19,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, – jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

 18,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli 
bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym - dotyczy właścicieli 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym; 

 57,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 
opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów. Wysokość opłaty podwyższonej określa burmistrz w drodze decyzji 
za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji. 

 W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.   

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach 
zamieszkałych wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji  
i stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.  

 Zawiadomienia o zmianie stawek zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości.          
W takim przypadku właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowych 
deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
podanej w zawiadomieniu. Ponadto zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę 
do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 Osoby, które korzystają z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym 
kompostowniku, automatycznie będą dalej z niej korzystać. Osoby które całkowicie 
kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku i nie złożyły deklaracji po 1 lipca 
2020 r., a chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty powinny złożyć nową 
deklarację. 

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 

 W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (np. zmiana ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania), 
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza 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. 

 Właściciel nieruchomości nie będzie mógł złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość 
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 
wsteczny.  
Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca – ustawodawca 
umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

 Od 1 lipca 2022 roku obowiązuje również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Bodzentynie, budynek główny, pokój nr 11 oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Bodzentyn. 

 Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli 
nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest 
obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w 
deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia 
nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej 
stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do 
wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek. 

 Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają 
zmianie. Opłatę należy uiszczać miesięcznie, z góry, bez wezwania, w kwocie zgodnej  
z zadeklarowaną, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Opłatę 
można uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu 
Miasta i Gminy w Bodzentynie, gotówką lub z wykorzystaniem karty płatniczej. 

 Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą 
stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty. 

 

Przygotował: Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska UMiG Bodzentyn 

 

 

 

 

 


