OPŁATA ZA ODBIÓR I UTYLIZACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z uwagi na Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
19/ od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienia się system gospodarki odpadami na terenie gminy Juchnowiec
Kościelny. Uwzględniając powyższe, a także fakt, że obsługa systemu gospodarowania odpadami
pokrywana jest wyłącznie z opłat wnoszonych przez mieszkańców oraz wzrost cen usług polegających
na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów tut. organ jest zobowiązany do zmiany miesięcznej opłaty
za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z poniższą tabelą.
Nieruchomości zamieszkałe
Miesięczna opłata od gospodarstwa domowego za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Częstotliwość odbioru:
Raz na dwa tygodnie odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji,
1 raz w miesiącu odpady posegregowane
* nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

System zmieszany
36 zł

Selektywna zbiórka
16 zł

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady
(m. in.: przedsiębiorcy)
Miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych
Częstotliwość odbioru
1 raz na 2 tygodnie – odpady
1 raz w tygodniu – odpady
zmieszane i odpady ulegające
zmieszane
biodegradacji
1 raz na 2 tygodnie – odpady
1 raz w miesiącu – odpady
ulegające biodegradacji
Wielkość
segregowane
2 razy w miesiącu – odpady
pojemnika
segregowane
Zmieszana
Selektywna
Zmieszana
Selektywna
zbiórka
zbiórka
zbiórka
zbiórka
60 l – 240 l
32 zł
20 zł
64 zł
40 zł
660 l – 1100 l
91 zł
57 zł
182 zł
114 zł
3
KP 5 m
480 zł
300 zł
960 zł
600 zł
KP 7 m3
691 zł
432 zł
1382 zł
864 zł

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku
Ryczałtowa stawka opłaty
Częstotliwość odbioru:
1 raz w tygodniu odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji,
1 raz na 2 tygodnie odpady posegregowane
System zmieszany
Selektywna zbiórka
90 zł
55 zł

