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"Zmiany w gospodarce odpadami od 1 października 2020 r" - pod tym ogólnym
tytułem można "upchać" wszystko. Największa zmiana, która dotyczy wszystkich
mieszkańców to podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nawet o
ponad 87%. Dotychczasowe miesięczne stawki 24 zł (gosp. jednoosobowe) i 54 zł (gosp.
wieloosobowe) zastąpią trzy nowe:

36 zł - 1 osoba - podwyżka 50%

72 zł - 2 osoby - podwyżka 33%

101 zł - 3 osoby i więcej - podwyżka 87%

Stawki te mogą ulec obniżeniu o 2 zł (przy jednej osobie) lub o 3 zł (przy dwóch i więcej
osobach) gdy bioodpady będziecie zagospodarowywać we własnym zakresie.

Letnicy zapłacą 7% więcej niż dotychczas. 181 zł za cały rok zamiast 169 zł.

Zastanawiacie się pewnie czemu takie stawki a nie inne. A temu, że maksymalne ustawowo
stawki wynoszą 36,38 zł na osobę i 101,86 zł od gospodarstwa domowego. Dla letników
maksymalna stawka roczna to 181,90 zł.

Nieruchomości niezamieszkałe (przedsiębiorstwa) z dniem 1 października zostają wyłączone
z systemu zbiorowego i związek nie będzie już im organizował odbioru odpadów, bo na nich
nie zarobi jak dotychczas. Ustawodawca i tu przewidział maksymalne stawki za pojemnik



(5,90 zł za 120 litrów jak dobrze pamiętam) i są wielokrotnie niższe niż te, które dotychczas
obowiązywały w związku. Teraz przedsiębiorcy muszą indywidualnie zawierać umowy z
uprawnionym przedsiębiorcom wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kościerzyna znajduje się na stronie: https://system.sios.pl/external/rdr/office/92.

Szanowni Mieszkańcy.

Większość z Was dostała już od związku nowe deklaracje. Wypełnione deklaracje
nalezy składać do 30 września bezpośrednio w Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w
Starogardzie Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański
lub za pośrednictwem Sołtysów oraz Urzędu Gminy Kościerzyna – referat Ochrony
Środowiska, ul. Strzelecka 9, budynek C, pokój nr 1B. Deklaracje złożone w Urzędzie Gminy
Kościerzyna lub za pośrednictwem Sołtysów zostaną przekazane do Związku Gmin Wierzyca
w Starogardzie Gdańskim.

Dla Waszej jak i mojej ciekawości przygotowałem zestawienie stawek u sąsiadów oraz gmin,
które opuściły związek. Ponadto pokazałem stawki dla Warszawy i Gdyni.
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