
ZMIANY W SYSTEMIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI          

OD 1 STYCZNIA 2021 R. 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzą 

w życie nowe przepisy regulujące system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Nowogrodziec. Zmiany dotyczą: 

 obowiązku selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli 

nieruchomości, zgodnie z wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie – na 

pięć frakcji: posortownicze (zmieszane), papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, 

bioodpady (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy), 

 wprowadzeniu opłaty podwyższonej w przypadku niewypełniania obowiązku zbiórki 

odpadów w sposób selektywny (art. 6k ust.3 ustawy), 

 wprowadzeniu zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne                          

w kompostowniku przydomowym (art. 6k ust. 4a ustawy). 

Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę nr XXX/204/20 

z  dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Nowogrodziec (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2020 r. 

poz. 6630), zgodnie z którą od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosić będzie: 

 22,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, 

 44,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku, gdy 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny, 

 zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od 

każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy przed wejściem w życie nowych uchwał 

zadeklarowali segregację odpadów, otrzymają zawiadomienie o zmienionej wysokości 

opłaty i nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny 

sposób gromadzenia odpadów, mają obowiązek złożenia nowych deklaracji począwszy od                 

1 stycznia 2021 r. ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej. 

Kompostowanie bioodpadów we własnym kompostowniku, daje możliwość uzyskania ulgi               

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł/os.  

Termin i sposób uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nie uległy 

zmianie i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu bez wezwania 

do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

ponoszenia opłaty. Wpłaty należy dokonać  na indywidualny rachunek bankowy wskazany              

w zawiadomieniu.  



W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja 

określająca wysokość opłaty, przy zastosowaniu wysokości opłaty podanej w zawiadomieniu 

(art. 6m ust. 2b ustawy). 

Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę  nr XXX/205/20 z  dnia 26 listopada 2020 

r.  w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub 

worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w 

której określono stawki opłaty za określony pojemnik lub worek dla nieruchomości 

niezamieszkałych obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., na następującym poziomie: 

 worek 120 l – 18,00 zł 

 pojemnik 110 l – 5,82 zł 

 pojemnik 120 l – 6,35 zł 

 pojemnik 240 l – 12,70 zł 

 pojemnik 360 l – 19,05 zł 

 pojemnik 500 l – 26,45 zł 

 pojemnik 660 l – 34,92 zł 

 pojemnik 770 l – 40,74 zł 

 pojemnik 1100 l – 58,20 zł 

W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów opłata 

wzrośnie czterokrotnie. 

Właściciele nieruchomości mieszanych, tj. w części zamieszkałych w części 

niezamieszkałych, pozostają obowiązkowo objęci gminnym systemem zagospodarowania 

odpadami komunalnymi. Z uwagi na zmianę stawki za pojemnik/worek przeznaczony do 

zbierania odpadów komunalnych, do dnia 10 lutego 2021 r. zobowiązani są złożyć nową 

deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W miejsce dotychczasowego naliczania opłaty wyłącznie za odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów jednej frakcji, tj. odpadów zmieszanych, wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór 

i  zagospodarowanie odpadów za pojemnik/worek z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji: 

1. posortowniczych odpadów komunalnych, 

2. papieru, 

3. tworzyw sztucznych i metali, 

4. szkła, 

5. bioodpadów. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Nowogrodziec 

odbierała odpady z ich nieruchomości po 1 stycznia 2021 r., powinni złożyć w terminie do 31 

grudnia 2020 r.  pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania 

odpadów komunalnych z ich nieruchomości.  

Właściciele, którzy zrezygnują z gminnego systemu gospodarowania odpadami będą 

zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych 

z uprawnionym podmiotem odbierającym odpady komunalne, który posiada stosowny wpis 

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Będą 



także kontrolowani w zakresie posiadania stosownych umów na wywóz odpadów 

komunalnych oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, pod numerem 

telefonu 75 7380662. 

 


