ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU
Wójt Gminy Ręczno zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ręczno miesięczne
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2020 r. wynoszą:
1. 25,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ale na posesji brak jest
kompostownika na bioodpady;
2. 18,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, posesja jest wyposażona w
kompostownik i trafiają tam wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne*;
3. 50,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona
w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów**
* w przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie
otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić na PSZOK, musi posiadać własny kompostownik
dowolnej konstrukcji, rozmiarami dostosowany do ilości bioodpadów powstających na jego posesji. Posiadanie
kompostownika zostanie skontrolowane przez pracowników Urzędu Gminy Ręczno. Pracownicy firmy
wywozowej będą również kontrolować zawartość pojemników na odpady pod względem zawartości
bioodpadów.
** w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów (np. mieszanie
bioodpadów z innymi odpadami) wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku
segregacji), stosując stawkę opłaty podwyższonej. Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie
podwyższona opłata w wysokości dwukrotności wartości stawki podstawowej.

Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania i odpadów komunalnych
obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, bioodpady i dodatkowo popiół.

ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI
Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele
nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego
zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika. Jeśli w gospodarstwie
domowym nie zmieniła się liczba osób i brak jest kompostownika nie trzeba składać nowej deklaracji.

Nową deklarację (z informacją o kompostowniku) należy
złożyć najpóźniej do 30.04.2020r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 44 7813813

