ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zmiana wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
Obowiązkowa staje się segregacja śmieci
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych muszą złożyć korektę deklaracji
do końca stycznia 2020 roku

NAJWAŻNIEJSZE

Z M I A N Y O D 0 1. 0 2. 2 0 2 0

1. bezwzględny obowiązek SEGREGOWANIA odpadów na pięć frakcji
2. ZMIANA STAWEK opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OD 1 LUTEGO 2020 W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomości zamieszkałe lub
zamieszkałe w części

Nieruchomości niezamieszkałe

za pojemnik 120 l
5,88 zł
za pojemnik 240 l
11,76 zł
za pojemnik 770 l
37,73 zł
za pojemnik 1100 l
53,90 zł
26 zł od osoby/m-c
za kontener 4 m ³ (400 l)
196,00 zł
za pojemnik podziemny 5 m ³ (500 l) 245,00 zł
za kontener 7 m ³ (700 l )
343,00 zł
za kontener 10 m ³ (1000 l)
490,00 zł
PODWYŻSZONA OPŁATA (za nie stosowanie obowiązku segregacji)
za pojemnik 120 l
11,76 zł
za pojemnik 240 l
23,52 zł
za pojemnik 770 l
75,46 zł
za pojemnik 1100 l
107,80 zł
52 zł od osoby/m-c
za kontener 4 m ³ (400 l)
392,00 zł
za pojemnik podziemny 5 m ³ (500 l) 490,00 zł
za kontener 7 m ³ (700 l )
686,00 zł
za kontener 10 m ³ (1000 l)
980,00 zł

UWAGA!!!
 właściciele nieruchomości:
 otrzymają od Urzędu Miasta zawiadomienia informujące o zmianie stawki i wysokości
opłaty według danych ilościowych, podanych w ostatnio złożonej deklaracji, aktualnej
na dzień wystawienia zawiadomienia;
 nie muszą składać nowej deklaracji;
 uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej
w zawiadomieniu

 w przypadku nieruchomości niezamieszkałych lub niezamieszkałych w części, na których
powstają odpady komunalne, zbierane dotychczas w sposób niesegregowany, należy
złożyć korektę deklaracji do 31 stycznia 2020 roku, wskazując zapotrzebowanie na
pojemniki dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych powstałych w wyniku
segregacji
 opłatę za odpady komunalne należy uiszczać tak jak dotychczas w terminie do 15 dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (opłata za styczeń 2020 r. powinna zostać uiszczona do 15
lutego 2020 r., opłata za luty 2020 r. - do 15 marca 2020 r., itd.), na dotychczasowe indywidualne
numery rachunków bankowych

Od 1 lipca 2020 roku nieruchomości niezamieszkałe lub niezamieszkałe w części zostaną
wyłączone z miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (podstawa: Uchwała
Nr 256/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku) tj. dla tych nieruchomości
od 1 lipca 2020 roku na odbiór odpadów komunalnych należy zawrzeć stosowne umowy z
właściwym podmiotem.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ŚMIECI?
Pięć obowiązkowych frakcji, na jakie należy segregować śmieci

Źródło: Urząd Miasta Płocka

