
  

 INFORMACJA 

DOTYCZY OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE 

 
 

 Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń informuje, iż  zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej             

w Bieżuniu  Nr XVIII/153/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku z dniem 1 sierpnia 2020 roku 

ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Bieżuń. 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi  22 zł  od osoby zamieszkującej 

daną nieruchomość. 

Zmiana stawki spowodowana jest wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. 

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi  66 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

 

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości uwzględniającej nową stawkę opłaty i ewentualną ulgę za kompostownik    

(w wysokości 2 zł. od gospodarstwa domowego) zgodnie ze złożoną do Urzędu Miasta i Gminy  Bieżuń 

deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Należy przed uiszczeniem opłaty dokonać przeliczenia jej wysokości  (ilość osób x  nowa stawka 22 zł). 

W związku z wprowadzonymi zmianami nie trzeba składać nowej deklaracji. 
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15-tego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na konto lub w kasie Urzędu. 

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Bieżuniu                                                                                                                                   

Numer konta: 92 8212 0009 0000 3678 2008 0012 

 

Do właścicieli nieruchomości w najbliższym czasie wysłane zostaną zawiadomienia o wysokości miesięcznej 

opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych 

podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w Urzędzie 

(liczby osób zamieszkujących nieruchomość). 
 
Przypominamy, iż wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz  popiół      

na nieruchomościach zamieszkałych. 

KONSEKWENCJE NIEWYWIĄZANIA SIĘ Z OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW 

Firmy odbierające odpady komunale mają obowiązek sprawdzania czy właściciele nieruchomości wypełniają obowiązek segregacji.       

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot 

odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym Burmistrza          

oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując 

wysokość stawki opłaty podwyższonej 66 zł.         
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt osobisty w UMiG Bieżuń  ( 2 piętro pokój 11) lub telefon  (23) 6578056 wew. 19 

         

          Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń 

            (-) Andrzej Szymański 


