
 W związku ze skargą Prokuratora Rejonowego w Augustowie na uchwałę  

Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty konieczne było usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych przez Prokuratora i 

podjęcie uchwały zmieniającej metodę naliczania opłaty oraz stawki. Po wprowadzonych 

zmianach od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi:  

-  21,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby) 

-  94,00 zł od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego. 

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.  
 

Jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku 

przydomowym stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:  

-  20,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby) 

-  90,00 zł od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego. 

Zmiana stawki nie  powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela 

nieruchomości, gdyż w takim przypadku wójt zawiadamia właściciela nieruchomości  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn 

nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie 

wówczas do uiszczenia opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.  

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

m. in. ilość osób zamieszkujących czy zastosowanie kompostownika.  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na 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. 


