
Szanowni Mieszkańcy,  

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r., (Dz. U. z 

2019.poz 1579) wprowadza ustawowy obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny oraz nakłada obowiązek zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących w kompostowniku przydomowym 

bioodpady.  

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i będą wynosiły: 

Gospodarstwo domowe miesięczna stawka opłat 

(zł.) 

miesięczna stawka opłat dla 

nieruchomości kompostujących 

bioodpady (zł.) 

Jednoosobowe 22,00 20,00 

Dwuosobowe 44,00 40,00 

Trzyosobowe 66,00 60,00 

Czteroosobowe 77,00 70,00 

Pięcioosobowe 88,00 80,00 

Sześcioosobowe i powyżej 94,00 85,00 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, określona została stawka opłaty podwyższonej  

w wysokości dwukrotności w/w stawki podstawowej.  

 
Na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów miał wpływ: wzrost opłaty środowiskowej 

za składowanie odpadów, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen paliw i energii, koszt 

dostosowania instalacji do nowych przepisów tj. zabezpieczenie roszczeń, monitoring wizyjny, nowe 

przepisy p.poż. 

 

Nową deklarację należy złożyć wówczas, gdy zmianie uległy informacje podane w dotychczasowej 

deklaracji m. in. ilość osób zamieszkujących, rozpoczęcie segregacji czy zastosowanie 

kompostownika.  

Od 1 stycznia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w 

Augustowie przy Al. Kard. Wyszyńskiego 2, nie będzie przyjmował folii rolniczej. Pozostałe 

odpady można przekazywać od wtorku do piątku w godzinach od 13.00 do 16.00.  

Od dnia 1 grudnia 2019 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na nowe, 

wydzielone konto prowadzone przez PKO Bank Polski S.A.:  
 

Gmina Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów nr: 49 1020 1332 0000 1302 1208 4978 
 

Opłatę bez prowizji przyjmuje bank PKO Bank Polski SA, Rynek Zygmunta Augusta 10, Augustów. 
 

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.  

 

Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru śmieci można zgłaszać do Urzędu Gminy Augustów pokój  

nr 29  i  pod nr  tel. 87 643 30 56 w. 26 lub w biurze MPO Sp. z o.o. pod nr tel. 87 643 70 22. 

 

Informacje o wpłatach, zaległościach i nadpłatach udzielane są w pokoju nr 3 lub pod nr tel. 87 643 30 

56 w. 25.  


