
ZAWIADOMIENIE  

w sprawie: uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na 2021 rok 

/ dla nieruchomości zamieszkałych / 

Wójt Gminy Zawoja działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy 

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                    

(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 -  późn. zm.) zawiadamia, że od 1 stycznia 2021 

r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

przyjęte: 

Uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XXII/236/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.                                   

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty 

podwyższonej: 

w wysokości:  

 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca jeżeli odpady zbierane 

są w sposób selektywny; 

 48,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne 

zbierane są w sposób nieselektywny. 

Informuje się, że zawiadomienie o zmianie stawek zostanie dostarczone 

właścicielom nieruchomości. Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności 

składania nowej deklaracji. Wysokość opłaty za śmieci wyliczona jest jako 

iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.                       

Zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości,                    

wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Gminy 

Zawoja deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej 

stawki opłaty.  

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wnoszenia opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za 3 miesiące 

kalendarzowe, bez wezwania, w następujących terminach: 

1) za I kwartał - do 31 marca danego roku, 

2) za II kwartał - do 30 czerwca danego roku, 

3) za III kwartał - do 30 września danego roku, 

4) za IV kwartał - do 30 listopada danego roku. 



Jednocześnie przypominamy, że wszelkie zmiany będące podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                         

(np., zmiana ilości osób - przemeldowanie, narodziny dzieci, zgon, zmiana 

sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, ) należy zgłaszać w terminie 

14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Zawoi.  

W tym celu należy złożyć korektę deklarację wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ten fakt: 

 w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy - dokument potwierdzający, że mieszkaniec zameldowany na 

terenie Gminy Zawoja zamieszkuje w innej gminie, w innym kraju lub w 

miejscu zamieszkania na terenie Gminy Zawoja innym niż miejsce 

zameldowania, (np. dokument potwierdzający nieobecność mieszkańca na 

terenie Gminy, wystawiony przez właściwe instytucje, w szczególności: 

zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, domy dziecka, jednostki 

wojskowe, domy spokojnej starości, szkoły i uczelnie wyższe, dokument 

potwierdzający tytuł prawny do innego lokalu, a w szczególności: umowa 

sprzedaży nieruchomości, umowa najmu, umowa użyczenia, umowa 

dzierżawy, dokument wystawiony przez zakład pracy, potwierdzający 

delegacje służbową dłuższą niż 1 miesiąc) 

 Dokumenty wystawione za granicą powinny być urzędowo przetłumaczone 

na język polski (lista tłumaczy przysięgłych dostępna na www.bip.ms.gov.pl) 

 

PONADTO INFORMUJĘ 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XIIV/127/2019 z dnia 17-12-2019r. 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym Zwalania się w części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na 

terenie Gminy Zawoja kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa 

powyżej wynosi 2,00 zł w stosunku do stawki opłaty ustalonej o Uchwałą Rady 

Gminy Zawoja Nr XIV/128/2019 z dnia 17-12-2019r. w sprawie określenia 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.  

 

 

http://www.bip.ms.gov.pl/


POUCZENIE 

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację 

dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne:  

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub  

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym, lub  

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub 

upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu 

weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym – wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. 

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym 

stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 

1–3. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego 

zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto wbrew złożonej 

informacji dotyczące posiadania kompostownika przydomowego                                     

i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie 

posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny. Postępowanie                    

w sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach                      

o wykroczenia. 

 

Zawoja, dnia 29-12-2020r.                            

 

 

Wójt Gminy Zawoja  

Marcin Pająk 

 

 


