Mieszkańcy Gminy Augustów,
właściciele nieruchomości zamieszkałych
W związku ze znacznym wzrostem kosztów transportu odpadów komunalnych Rada Gminy Augustów
podjęła uchwałę Nr XXIII/180/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Na mocy w/w uchwały
zostały podniesione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od stycznia 2018 r. obowiązują następujące miesięczne stawki:
Gospodarstwo domowe
Jednoosobowe
Dwuosobowe
Trzyosobowe
Czteroosobowe
Pięcioosobowe
Sześcioosobowe i powyżej

Segregacja
stawka opłat (zł.)
13,00
26,00
39,00
40,00
41,00
42,00

Zmieszane
stawka opłat (zł.)
43,00
56,00
69,00
71,00
73,00
75,00

Ustalona została również ryczałtowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez cześć
roku. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny roczna ryczałtowa stawka wynosi 150,00zł
od jednej nieruchomości, a w przypadku odpadów zmieszanych - 250,00 zł .
Odpady zmieszane w latach 2018-2020 oraz odpady segregowane w 2018 r. odbierać będzie
MPO Sp. z o.o., która jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym na odbiór i transport
odpadów komunalnych na terenie Gminy Augustów.
Odpady segregowane od 2018 r. odbierane będą jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.
W 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie mieścił się w Augustowie,
Al. Kard. S. Wyszyńskiego 2. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00.
Zmianie uległy też terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- do końca marca danego roku – opłata za styczeń, luty, marzec;
- do końca czerwca danego roku – opłata za kwiecień, maj, czerwiec;
- do końca września danego roku – opłata za lipiec, sierpień, wrzesień;
- do końca grudnia danego roku – opłata za październik, listopad, grudzień.
Opłatę wnosi się bez wezwania na nr rachunku bankowego: 74 1020 1332 0000 1502 1049 0235
Opłatę bez prowizji przyjmuje bank PKO Bank Polski SA, Rynek Zygmunta Augusta 10, Augustów.
Uchwałą Rady Gminy Augustów Nr XXIII/183/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. został określony nowy wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości. W związku z powyższym mieszkańcy są proszeni o złożenie nowych deklaracji.
Przypominamy, iż spalanie śmieci, a szczególnie spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu
PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, odzieży, lakierowanego
drewna, mebli jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ale też zagrożone karą grzywny nawet do
5 tysięcy złotych. Kategorycznie należy więc zaniechać spalania odpadów komunalnych w piecach.

