
INFORMACJA - ODPADY KOMUNALNE 

 

Urząd Gminy w Osieku Jasielskim informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie 

ulegają zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy.  

 

1. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

W chwili obecnej wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. Nie ma możliwości wyboru zbiórki odpadów w sposób 

nieselektywny. 

Każdy mieszkaniec ponosi pełną odpowiedzialność za odpady jakie oddaje, dlatego 

też dla każdej nieruchomości będą wydawane naklejki z indywidualnym kodem, które należy 

przykleić na każdym worku z odpowiednim rodzajem odpadów.  

Worki wystawione przy odbiorze odpadów bez naklejki z indywidualnym kodem 

nie będą odbierane. 

 

2. Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych 

Zmianie ulegają stawki za odbiór odpadów komunalnych. Podstawowa stawka będzie 

wynosić 22,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ponadto Rada Gminy 

wprowadziła ulgę w wysokości 3,30 zł od osoby na miesiąc, w przypadku kompostowania 

bioodpadów w przydomowym kompostowniku. 

W przypadku właścicieli, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów 

w przydomowym kompostowniku  miesięczna stawka wynosi 18,70 zł od 1 osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość. 

Jednocześnie w razie zgłoszenia do Urzędu Gminy przez podmiot odbierający odpady, 

że odpady z danej nieruchomości nie są selektywnie zbierane, wójt jest zobowiązany 

do naliczenia opłaty podwyższonej w wysokości równej dwukrotności  stawki podstawowej. 

tj. 44,00 zł miesięcznie od osoby. 

 

3. Kompostowniki przydomowe 

W regulaminie utrzymania czystości i porządku wprowadzono definicję 

przydomowego kompostownika, którym jest wydzielone miejsce na terenie 

nieruchomości (pryzma lub pojemnik) na którym bioodpady będą unieszkodliwiane 

i zagospodarowane metodą naturalną, polegającą na rozkładzie substancji organicznych.     

Kompostowanie bioodpadów w kompostownikach będzie stanowić podstawę do 

zastosowania ulgi w opłacie za odpady komunalne. Jednocześnie, w przypadku stwierdzenia, 

że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika 

przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów - faktycznie nie posiada kompostownika 

lub nie kompostuje w nim bioodpadów lub uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości 

w tym zakresie, to traci on prawo do ulgi na okres 6 miesięcy.      



Za bioodpady w myśl ustawy o odpadach, rozumie się odpady ulegające biodegradacji 

z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, 

zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady 

z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywności. 

 

4. Obowiązek złożenia nowej deklaracji 

W związku z wprowadzonymi zmianami każdy właściciel nieruchomości 

zamieszkanej zobowiązany jest do złożenie nowej deklaracji na odpady komunalne. 

Miesięczna opłata zostanie naliczona na podstawie nowej deklaracji. W przypadku niezłożenia 

deklaracji, właściciel nieruchomości nie będzie mógł otrzymać naklejek z indywidualnym 

kodem do oznaczania worków. Worki nieoznaczone naklejkami z indywidualnym kodem 

nie będą odbierane z nieruchomości. 

 

Podsumowując, od 1 stycznia 2020 r.: 

1. Wszyscy mieszkańcy Gminy zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

2. Zmianie ulegają stawki za odbiór odpadów – podstawowa stawka będzie 

wynosić 22,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 

3. W przypadku kompostowania stawka opłaty będzie obniżona do kwoty 18,70 

zł miesięcznie od 1 osoby. 

4. W razie stwierdzenia, że odpady z danej nieruchomości nie są zbierane 

selektywnie, wójt jest zobowiązany do  naliczenia opłaty podwyższonej 

w  wysokości równej dwukrotności  stawki podstawowej tj. 44,00 zł miesięczne 

od osoby. 

5. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej jest zobowiązany do złożenia 

nowej deklaracji. 

6. Po złożeniu deklaracji właściciel nieruchomości otrzyma naklejki 

z indywidualnym kodem do oznaczenia swoich worków. 

7. Worki wystawione przy odbiorze odpadów bez naklejek z indywidualnym 

kodem nie będą odbierane. 

 

 

 


