
Odpady komunalne – informacje dla mieszkańców  

Urząd Gminy Osięciny informuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od nowego 2023 roku nie ulegnie zmianie. Stawka miesięczna za jedną osobę wynosi  
26,00 zł, a z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowaniu 
bioodpadów, po uwzględnieniu ulgi na jedną osobę wynosi 21,00 zł. 

Numery indywidualnych rachunków bankowych do wnoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi pozostają bez zmian. 

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres 01.01.2023r. -
31.12.2023r. została podpisana z firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie. 

Firma odbierając odpady komunalne ma obowiązek sprawdzać prawidłowość 
segregacji odpadów komunalnych. Kontrolowane są pojemniki/worki, czy nie znajdują się w 
nich odpady zmieszane, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, 
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady 
budowlane, odpady izolacyjne, odpady ulegające biodegradacji, popiół oraz odpady 
pochodzące z działalności  gospodarczej, czy działalności rolniczej. 

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady komunalne 
zgodnie z przepisami prawa (art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach) zobowiązana jest przekazać takie informacje do Wójta Gminy Osięciny, a następnie 
Wójt na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zgodnie z art. 6ka ust. 3 cytowanej 
ustawy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 
6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3.  

 
W Gminie Osięciny stawka opłaty podwyższonej wynosi 78,00 zł od osoby. 

Proszę pamiętać, że wszyscy mieszkańcy zgodnie z ustawą utrzymania czystości  
i porządku w gminach zobowiązani są zbierać odpady komunalne  

w sposób SELEKTYWNY, a odpady zmieszane, to pozostałości po segregacji 
odpadów komunalnych. 
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