OBWIESZCZENIE
w sprawie zmiany wysokości opłaty za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi od dnia 01 kwietnia 2020 roku
w zabudowie j e d n o r o d z i n n e j
Na podstawie art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1 i 2 uchwały nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia
27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz (Dz. U. Woj. Łódz. poz. 1507),

Prezydent Miasta Zgierza
w formie niniejszego obwieszczenia* zawiadamia, że
od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmianie ulega wysokość stawki
miesiecznei opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi,
na
których
zamieszkują
mieszkańcy,
położonymi na terenie Gminy Miasto Zgierz i wynosi 29,00 zł od
osoby.
Opłatę wylicza się jako iloczyn: nowej stawki opłaty
w wysokości 29,00 zł od osoby i liczby mieszkańców
zamieszkujących dana nieruchomość podanej w deklaracji
0 wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawiadomienie
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego {zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z 2019 poz. 1438 ze zm.).
Pouczenie - istotne informacje, proszę o zapoznanie się.
1.
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
1 porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), po zmianie stawki opłaty, właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości obliczonej według podanego powyższego schematu
wyliczenia. Termin płatności opłaty w nowej wysokości za miesiąc kwiecień br upływa z dniem
10 maja 2020r., gdyż termin uiszczania opłaty upływa 10 dnia każdego miesiąca, następującego po
miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty. Płatności za gospodarowanie odpadami
komunalnymi można obecnie dokonywać poleceniem przelewu na dotychczasowe indywidualne
numery kont bankowych za pośrednictwem placówek bankowych, pocztowych, agencji płatniczych
lub za pośrednictwem Platformy usług zgierz.eboi.pl.
2. Zgodnie z art. 5 ust 1. pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2020 r. właściciele

nieruchomości są zobowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na pięć frakcji: papier, metale i tworzywa
sztuczne, szkło, bioodpady oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tzw. odpady
resztkowe.
3. Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) w przypadku niedopełnienia przez właściciela
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający
odpady komunalne potraktuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odbierze
w najbliższym terminie odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Prezydent
Miasta Zgierza określi 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 w wysokości 58,00 zł od jednego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
4. Na podstawie § 1 uchwały nr XVI/209/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne (Dz. U. Woj. Łódz. poz. 800 z późn. zm.), właściciele nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia z części
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, po uprzednim złożeniu nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku skorzystania
z powyższego zwolnienia w części z opłaty, w ramach frakcji bioodpadów będą odbierane jedynie:
liście, kwiaty, chwasty i skoszona trawa, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny i kora drzew,
choinki świąteczne i inne podobne.

Proszę o zapoznanie się z treścią uchwały wymienionej we wstępie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z pracownikami
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu
Miasta Zgierza pod numerem tel. 42 714 31 67.

*Zawiadomienia w formie niniejszego obwieszczenia dokonuje się z uwagi na ogłoszony na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 522).
Indywidualne zawiadomienia w formie pisemnej zostaną doręczone właścicielom nieruchomości w późniejszym,
możliwym terminie, po odwołaniu stanu epidemii na terenie kraju.

