
 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za odbiór i 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 

 

Wójt Gminy Mszana Dolna zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2020 roku Rada Gminy podjęła 

nową uchwałę w sprawie opłat za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych dla 

nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych ( tj. w części zamieszkałych a w części 

niezamieszkałych).  

Nowe stawki opłat będą obowiązywały od 1 lutego 2021r. i  są następujące: 

 

NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁE 

 21 złotych/miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego 

 40 złotych/miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego  

 62 złotych/miesięcznie od gospodarstwa domowego trzyosobowego 

 84 złotych/miesięcznie od gospodarstwa domowego czteroosobowego i więcej. 

 

 Jednocześnie przypominamy, że odpady mają obowiązek segregować wszyscy mieszkańcy – 

nie ma już możliwości aby wnosić większą opłatę a w zamian nie prowadzić segregacji  

odpadów. Rada Gminy ustaliła również nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w 

przypadku stwierdzenia, że odpady nie zostały prawidłowo posegregowane  - wynosi ona 

trzykrotność stawki podstawowej tj: 

 63,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego 

 120,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego 

 186,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego trzyosobowego 

 252,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego czteroosobowego i więcej. 

 

Od 1 lutego 2021r. właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli otrzymać ulgę w 

opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli zdecydują się na kompostowanie 

bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  Wysokość ulgi wynosi odpowiednio: 

 1,00 zł. miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego, 

 2,00 zł. miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego, 

 3,00 zł. miesięcznie od gospodarstwa domowego trzyosobowego, 

 4,00 zł. miesięcznie od gospodarstwa domowego czteroosobowego i więcej. 

Aby uzyskać taką ulgę należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt  jego posiadania i 

kompostowania w nim bioodpadów, składając w Urzędzie Gminy Mszana Dolna deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi ( 

druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny będzie na 

stronie gminy: www.mszana.pl w zakładce „ dla mieszkańca” lub  Urzędzie Gminy).  

 

Uwaga!  

https://mszana-dolna.eu/user-upload/files/dokumenty-do-pobrania/inwestycje-gospodarka-komunalna/deklaracja-o-wysokosci-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalmnymi.pdf
https://mszana-dolna.eu/user-upload/files/dokumenty-do-pobrania/inwestycje-gospodarka-komunalna/deklaracja-o-wysokosci-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalmnymi.pdf
http://www.mszana.pl/


Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną dotyczącą COVID - 19 zalecamy aby osoby, które 

zdecydują  się na zniżkę za prowadzenie kompostownika, składały deklarację w następujący sposób:  

 za pomocą platformy e-PUAP (wymaga posiadania Profilu Zaufanego). Wypełnioną oraz 

podpisaną deklarację należy przesłać poprzez platformę e- PUAP w formie załącznika, 

 tradycyjną korespondencją ( deklarację trzeba wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać na 

adres Urzędu Gminy), 

 za pomocą skrzynki, umieszczonej przed Urzędem ( wypełnioną i podpisaną deklarację należy 

wrzucić do skrzynki), 

 w wyjątkowych okolicznościach osobiście w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta, 

wyłącznie w poniedziałki, środy oraz  piątki, w godzinach od 9.00 do 14.00 

 

Deklarację będzie można złożyć od 1 lutego 2021r.  Deklaracje złożone po miesiącu lutym  będą 

skutkowały tym, iż zniżka za prowadzenie kompostownika będzie przysługiwała od miesiąca w którym 

złożono deklarację. 

NIERUCHOMOSCI MIESZANE 

 ( tj. w części zamieszkałe a w części niezamieszkałe) 

 za pojemnik o pojemności: 1100 l – 58,20 zł 
 za pojemnik o pojemności: 5m³ -  264,54 zł 
 za pojemnik o pojemności: 7m³ -  370,36 zł 

 za pojemnik o pojemności: 10m³ - 529,09 zł 
 za worek o pojemności: 120 l – 18,00 zł 

 

W przypadku stwierdzenia, że odpady nie zostały prawidłowo posegregowane, opłata będzie 

wynosiła trzykrotność stawki podstawowej w wysokości: 

 

 za pojemnik o pojemności: 1100 l – 174,60 zł 
 za pojemnik o pojemności: 5m³ -  793,62 zł 
 za pojemnik o pojemności: 7m³ -  1111,08 zł 
 za pojemnik o pojemności: 10m³ - 1587,27 zł 

 za worek o pojemności: 120 l – 54,00 zł 
 

 

Dodatkowe worki na odpady komunalne – będzie można pobrać w Biurze Obsługi Klienta 

dwa razy w tygodniu: TYLKO w środy oraz piątki w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30 

 

INFORMACJA ODNOŚNIE  BLANKIETÓW OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

Informujemy, że blankiety opłat za odbiór odpadów komunalnych będą dostarczone wyłącznie 

pocztą. Nie będzie możliwości odebrania ich w Urzędzie Gminy. 

 


