
                                                   Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi   na terenie Gminy Jasienica na rok 2017 

 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na posesjach zamieszkałych ustalona jest od  osoby zamieszkującej na nieruchomości i wynosi : 

a) dla posesji na której odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny opłata w  wysokości  10zł./m-c/os. 

b) dla posesji na której odpady komunalne nie  są zbierane w sposób selektywny opłata  w wysokości  20zł./m-c/os. 

 

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na posesjach niezamieszkałych ustalona jest za pojemnik i wynosi : 

 

1) dla posesji niezamieszkałych na której odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny od  pojemnika : 

a)   110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12 m3) – 10 zł; 

b)    240 litrów (0,24 m3) -   20 zł; 

c)    1100 litrów (1,1 m3) –  120 zł; 

d)     KP 1,5 m3 – 160 zł; 

e)     KP 5,0 m3 – 550 zł; 

f)        KP 7,0 m3 – 770 zł; 

g)      KP 10,0 m3 – 1100 zł; 

h)     1100 zł + 90 zł za każdy dodatkowy m3 powyżej 10,0 m3; 

 

2)  dla posesji niezamieszkałych  na której odpady komunalne nie  są zbierane w sposób selektywny od  pojemnika : 

 

   a)   110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12 m3) – 20 zł; 

   b)   240 litrów (0,24 m3) -   40 zł; 

   c)   1100 litrów (1,1 m3) –  200 zł; 

   d)   KP 1,5 m3 – 255 zł; 

e)  KP  5,0 m3 – 850 zł; 

f)  KP 7,0 m3 – 1190 zł; 

g)  KP 10,0 m3 – 1700 zł; 

h)  1700 zł + 155 zł za każdy dodatkowy m3 powyżej 10,0 m3; 

 

3) Stawkę opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane  

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku: 

        a)   dla posesji na której odpady komunalne są  zbierane w sposób selektywny w wysokości 140 zł rocznie za jedną nieruchomość 

   b)   dla posesji na której odpady komunalne  nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 200 zł rocznie za jedną  nieruchomość 

 


