
Od 1 stycznia 2016 roku 

zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

NOWA  STAWKA  OPŁATY 

Na podstawie uchwały nr XIV/116/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia  

14 grudnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od 1 stycznia 2016r. obowiązuje 

nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. 

Miesięczna stawka opłaty od osoby zamieszkałej wynosi: 

- zbiórka selektywna – 6,50 zł 

- zbiórka nieselektywna – 13,00 zł. 

Mieszkańcy Gminy, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, winni prowadzić 

selektywną zbiórkę odpadów.  

Zmiana wysokości stawki opłaty nie wymaga złożenia nowej deklaracji.  

 

CZĘŚCIOWE  ZWOLNIENIA  Z  OPŁATY 

Od 1 stycznia 2016r. uchwałą nr XIII/101/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia  

30 listopada 2015r. wprowadzono częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Ze zwolnienia w wysokości 50% stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny, mogą korzystać właściciele 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw 

domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej, tj.: 

 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej pod adresem i w gospodarstwie 

domowym wykazywanym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 514 zł na osobę w gospodarstwie domowym (dot. wszystkich osób faktycznie 

zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazywanym  

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

Zwolnienie obowiązuje od miesiąca, w którym złożono deklarację o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem kwoty zwolnienia  

w wyliczonej stawce opłaty miesięcznej. 

Na potwierdzenie prawa do zwolnienia w części z opłaty niezbędne jest dołączenie 

do deklaracji stosownego dokumentu wystawionego przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bolesławiu, potwierdzającego uprawnienie do zwolnienia 

(np. zaświadczenie, decyzja, karta informacyjna). Dokument ten powinien określać 

liczbę osób w gospodarstwie domowym, dla których dochód nie przekracza kwoty 

uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa  

w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 


