
                                                           

Informacja o zmianie stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obowiązujących od 1 kwietnia 2019 r. 

                                                              

 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że Rada Miasta  Bielsk Podlaski Uchwałą Nr 

III/14/18 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zmieniła stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym od dnia 01.04.2019 r. opłata za 

odbiór odpadów selektywnych wzrasta z 8,00 zł do 13,00 zł za osobę. Opłata za odpady 

zmieszane wzrasta z 22,00 zł do 50,00 zł za osobę. 

 BRAK LUB NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA SKUTKOWAĆ BĘDZIE 

NALICZENIEM OPŁATY, JAK ZA ODPADY ZMIESZANE. 

Zgodnie z zapisami art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji, gdyż do 

właściciela nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej 

opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych w złożonych wcześniej deklaracjach. 

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 

którym nastąpiła zmiana.  

Opłatę należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miasta pok. 9 lub na 

indywidualny rachunek bankowy. 

Na podstawie uchwały Nr XXII/178/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 września  2016 

r. właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne przysługuje 

zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50% 

miesięcznej stawki opłaty. Aby skorzystać ze zniżki właściciel nieruchomości powinien złożyć 

nową deklarację wraz z drukiem zgłoszenia/zwolnienia z części opłaty i wskazać  członków 

rodziny wielodzietnej posiadających Karty Dużej Rodziny. 

W razie potrzeby posiadania blankietów dowodu wpłaty należy zgłosić się do Urzędu Miasta 

pok.105. Informacje dotyczące aktualnego stanu zadłużenia można uzyskać w pok.216. 

 L.p.    Rodzaj stawki  Odpady selektywne    Odpady zmieszane   

 1 Od osoby 13,00 zł 50,00 zł 


