
SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OD 1 STYCZNIA 2023 R. - ZMIANA STAWKI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

 

Odpady z terenu naszej gminy odbierane będą przez JUKO Sp. z o.o. z siedzibą 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski. 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być wnoszona: 

1. w kasie Urzędu Gminy, 

2. w banku, 

3. przelewem na rachunek bankowy Gminy Rozprza 51 8973 0003 0010 0000 0286 0174 

(Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Rozprzy) tytułem "Opłata za śmieci za okres..." 

w tytule należy także podać dane osoby składającej deklarację) 

4. lub u sołtysa. 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2022 r. Nr XXXV/61/2022 opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie: 

26,00 zł miesięcznie od osoby, 

a właściciele budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, którzy zadeklarowali, że będą kompostować 

bioodpady w przydomowych kompostownikach: 21,00 zł miesięcznie od osoby, 

Opłata za odbiór odpadów wnoszona jest kwartalnie w terminach: 

1. do 15 stycznia danego roku – za październik, listopad, grudzień (IV kwartał) 

2. do 15 kwietnia danego roku - za styczeń, luty, marzec (I kwartał) 

3. do 15 lipca danego roku - za kwiecień, maj, czerwiec (II kwartał) 

4. do 15 październik danego roku - za lipiec, sierpień, wrzesień (III kwartał) 

Istnieje możliwość dokonywania płatności co miesiąc: w kasie Urzędu Gminy 

w Rozprzy lub przelewem. 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność 

gospodarczą), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych 

zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia lub kontynuacji umowy z podmiotem uprawnionym na ich 

odbiór i zagospodarowanie. 

Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana. 

UWAGA! ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NIE OBLIGUJE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DO ZŁOŻENIA 

NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI. 


