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ZMIANA STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

    W dniu 23 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Siewierzu uchwaliła uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Mocą tej uchwały od 1 kwietnia 2019 r. nastąpią zmiany:

    -  miesięcznej  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi  powstałymi  na
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, która będzie wynosiła:

15,00 zł od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
30,00 zł od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

oraz

    - rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego
domku letniskowego, wykorzystywanego jedynie przez część roku, która będzie wynosiła:

142,00 zł rocznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
284,00 zł rocznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

    O konieczności podwyższenia stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów informowaliśmy na stronie
www.siewierz.pl  w  artykule  zatytułowanym  "Informacja  na  temat  wysokości  opłaty  za  śmieci"
(https://www.siewierz.pl/3/informacja/2752/#menu),  w którym przedstawiono wyjaśnienia  na  temat  tej
opłaty i czynniki, które wpłynęły na jej wysokość.
 
    Zmiana stawki nie rodzi obowiązku złożenia przez właścicieli nieruchomości nowej deklaracji. Zostaną
oni zawiadomieni o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn
nowej  stawki  opłaty  i  danych  podanych  we  wcześniej  złożonej  deklaracji.  Właściciel  nieruchomości
zobligowany będzie do uiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

    Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele nieruchomości zobligowani
są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Niewypełnianie obowiązków określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwale Nr XLI/389/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z
dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Siewierz, podlega karze grzywny.
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