
ODPADY KOMUNALNE 
Urząd Gminy Frysztak informuje, że: 

- od 01.01.2021 r. zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obecnie 

wynosi 20,00 zł od osoby miesięcznie,  

- od 01.01.2021 r. nie ma możliwości gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny, każdy jest 

zobowiązany do segregowania odpadów, a w przypadku niewypełnienia w/w obowiązku (który jest na 

bieżąco kontrolowany) właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona opłata według stawki opłaty 

podwyższonej wynoszącej 60,00 zł od osoby miesięcznie.   

- od 01.01.2021r. w związku z tym, iż nie ma możliwości gromadzenia odpadów w sposób 

nieselektywny, każdy kto do tej pory gromadził odpady w taki sposób w terminie do 10.02.2021 r. ma 

obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
- od 01.01.2021 r. istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kwota 

zwolnienia tzw. ulga na kompostownik wynosi 1 zł od mieszkańca. 

Aby skorzystać z ulgi za na kompostownik należy złożyć deklarację, zostaną one Państwu doręczone 

wraz z zawiadomieniami o zmianie stawki (jednocześnie informujemy, że nie ma znaczenia czy ktoś 

do tej pory deklarował kompostownik, nawet jeśli tak było aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową 

deklarację). 
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać 

począwszy od 01.01.2021 r. do 10 lutego 2021 r. aby ulga została naliczona od 01.01.2021r., jeśli ktoś 

złoży deklarację do 10 marca ulga zostanie mu naliczona od 01.02.2021 r i tak kolejno w 

poszczególnych miesiącach.  

Istnieją następujące sposoby składania deklaracji: 
-osobiście w Urzędzie Gminy Frysztak  
-przesyłając pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Frysztak ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 

Frysztak 
-elektronicznie za pomocą platformy ePUAP po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem 

kwalifikowanym (właściciel, osoba, na którą jest deklaracja musi mieć swój profil zaufany lub podpis 

kwalifikowany) 
Druki deklaracji od 01.01. 2021r. będą znajdowały się na stronie BIP Gminy Frysztak w zakładce 

wzory dokumentów i formularzy, natomiast przykładowy wzór wypełnionej deklaracji znajduje się na 

stronie Gminy Frysztak w zakładce gospodarka odpadami. 

 
Ponadto przypominamy wszystkim mieszkańcom o obowiązku aktualizacji deklaracji zwłaszcza 

terminowego zgłaszania urodzeń, nowo zamieszkałych jak również tych którzy powrócili z zagranicy 

oraz studentów i uczniów, którzy w obecnej sytuacji epidemiologicznej przebywają w domach. 

Przypominamy, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku zgłoszenia 

zamieszkałej osoby jest naliczona do 5 lat wstecz. 

 
W razie wątpliwości kontakt pod nr tel. 17) 2777110 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 
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