
Drodzy mieszkańcy gminy Mietków!
Przypominamy, że znowelizowana  w lipcu 2019 r., ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Do najważniejszych należą:

Ustawowy obowiązek selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów komunalnych (brak możliwości 

zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów), oznacza to, że zgodnie z art. 9f ustawy o utrzymaniu z 13 

września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  „W  przypadku  niedopełniania  przez  

właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot 

odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę”,  

która przeprowadzi postępowanie administracyjne. Następstwem takiego działania jest zastosowanie sankcji 

za  nieprzestrzeganie  przepisu  dotyczącego  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  w  postaci  

naliczenia dwukrotnie wyższej opłaty.

Zwolnienie z  części  opłaty w przypadku posiadania przydomowego kompostownika,  oznacza to,  że 

właściciele  nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,  którzy kompostują 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mają prawo do częściowego 

zwolnienia  tzn.  przy  wyliczaniu  opłaty  stosuje  się  ulgę  w  wysokości  4  zł  od  stawki  podstawowej.  

Warunkiem skorzystania z ulgi, jest złożenie nowej deklaracji. W związku z tym, iż nie wszyscy mieszkańcy, 

którzy posiadają  przydomowy kompostownik  złożyli  deklarację  będącą  podstawą  do  zastosowania  ulgi, 

apelujemy o zrealizowanie  tego obowiązku.  W innym przypadku od stycznia  2021 roku będą naliczane  

opłaty według stawki podstawowej w wysokości 30 zł/osobę.

Obowiązek składania deklaracji, za spełnienie ustawowego obowiązku odpowiedzialny jest właściciel. 

W przypadku niezłożenia deklaracji  gmina określi  wysokość opłaty,  biorąc pod uwagę szacunki,  w tym 

średnią  ilość  odpadów powstających  na  nieruchomościach  o  podobnym  charakterze. Deklarację  należy 

składać w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na terenie danej nieruchomości (lub 14 dni od wytworzenia 

pierwszych odpadów komunalnych).  Nową deklarację , jedynie jeśli zmienią się dane na podstawie których 

obliczana jest należna opłata (np. liczba osób mieszkających w domu). Wówczas należy zgłosić zmianę w 

terminie  do 10 następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana (wyjątek:  zgon członka rodziny- 

zmianę można zgłosić do 6 miesięcy od daty zgonu).

Deklaracje dostępne są w siedzibie urzędu Gminy, bądź do pobrania na stronie internetowej www.mietkow.pl 

(zakładka „Informacje”-”Dla mieszkańców”- „Gospodarka odpadami”).

Informacje o systemie i sposobie wypełniania deklaracji, dostępne są pod nr telefonu 713604908.

Zachęcamy do zapoznania  się  z  materiałami  o  systemie  gospodarowania  odpadami  zamieszczonymi  na 

stronie www.naszesmieci.pl, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat:- jednolitego systemu segregacji 

odpadów  (JSSO)  .Zasady  dotyczące  wywozu  odbioru  śmieci  znajdują  się  w  regulaminie  utrzymania 

czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  (Uchwała  nr  XXIII/145/2020  Rady  gminy  Mietków  z  dnia  27 

października 2020, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 

2020 roku pod poz. 5956)

http://www.kostomloty.pl/
http://www.naszesmieci.pl/


https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5956

Przypominamy również,  że  nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów sprawuje gmina,  co 

wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wszelkie nieprawidłowości w organizacji systemu odbioru i zagospodarowania odpadów należy zgłaszać do 

urzędu gminy. 

Poniżej zasady prawidłowego kompostowania.

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5956

