
Informacja do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy 

Mietków!!!

Nowe stawki!
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dniem 01 stycznia 2021 

roku zmieniają się stawki opłat za pojemniki i worki na odpady komunalne na podstawie podjętej Uchwały 

Nr  XXIII/150/2020  Rady  Gminy  Mietków z  dnia  27  października  2020  r.  w  sprawie  wyboru  metody 

ustalania  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  ustalenia  stawki  tej  opłaty  i 

ustalenia  opłaty  za  pojemnik  oraz  oraz  zwolnienia  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi 

kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  przydomowym  kompostowniku (uchwała 

opublikowana  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia  4 listopada 2020 roku pod 

poz. 5961)-

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5961. Wynoszą one odpowiednio:

1) opłata za jeden pojemnik 120l - 6,00 zł , lub sankcja za brak segregacji w wysokości 18 zł

2) opłata za jeden pojemnik 240l - 12,00 zł, lub sankcja za brak segregacji w wysokości 36 zł

3 opłata za jeden pojemnik 1100l  - 58,20 zł, lub sankcja za brak segregacji w wysokości 174,60 zł

4) opłata za jeden pojemnik 7000l - 350,00 zł, lub sankcja za brak segregacji  w wysokości 1050,00 zł

5) opłata za jeden worek 120l - 18,00 zł, lub sankcja za brak segregacji w wysokości 54,00 zł

Nowe deklaracje!

W związku ze zmianą metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami, informujemy, że w   terminie do   

31  grudnia  2020  roku  ,  właściciele  określonych  nieruchomości  niezamieszkałych,  na  których  powstają   

odpady komunalne  powinni  złożyć  nowe deklaracje, stosownie  do  podjętej  uchwały Nr  XXIII/149/2020 

Rady Gminy Mietków z dnia 27 października 2020 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i  trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  (uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2020 r., pod poz. 5960)

 https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5960. 

Niezłożenie deklaracji skutkować będzie brakiem odbioru odpadów z nieruchomości od stycznia 2021.

Nowe oświadczenie!

Zgodnie z art. 6c ust. 2c znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku i porządku w gminach 

(Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1439)  „  przystąpienie  właściciela  nieruchomości,  na  której  nie  zamieszkują 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5961
https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5960


mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, do zorganizowanego 

przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i  następuje na podstawie 

zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej”. 

Dlatego  właściciele  nieruchomości  niezamieszkałych,  którzy  zostali  objęci  gminnym  systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie podjętej uchwały nr XXIII/148/2020 Rady Gminy 

Mietków z dnia 27 października 2020 r., w sprawie objęcia odbiorem i opłatą za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  nieruchomości,  na  których nie zamieszkują  mieszkańcy,  a powstają  odpady komunalne  na 

terenie Gminy Mietków (uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

z dnia  4  listopada  2020 roku  pod  poz. 5959)  –  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?

year=2020&poz=5959, zobowiązani są do złożenia wraz z deklaracją stosownych oświadczeń, dostępnych 

na stronie urzędu gminy.

Dobrowolność  w  przystąpieniu  do  gminnego  systemu  oznacza  też,  że  właściciel  nieruchomości  

niezamieszkałej,  może podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą  

wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Obowiązek segregacji!

Informujemy,  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 

następnie  przeprowadzi  postępowanie  administracyjne  w  celu  wydania  decyzji  określającej 

wysokość opłaty wyliczonej z zastosowaniem stawek podwyższonych.

Pozostałe informacje!

Terminy  odbioru  odpadów  będą  na  dotychczasowych  zasadach  - zgodnie  z  harmonogramem 

dostępnym na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, poszczególnych sołectw  i stronie internetowej  

urzędu gminy. 

 

Zakres świadczonych usług przez gminę, zakres obowiązków mieszkańców, stawki opłat, terminy 

wnoszenia  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  -  wynikają  z  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i 

porządku w gminach oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy Mietków.

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5959
https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5959

