URZĄD GMINY W ANDRESPOLU
Referat Komunalny

„

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126
tel: 042 213 24 40

fax: 0422132434

www.andrespol.bip.cc e-mail: odpady@andrespol.pl

Urząd Gminy w Andrespolu informuje, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe
regulacje prawne dotyczące właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe jak również włascicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku.
Na mocy nowych regulacji prawnych, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w wysokości:
1) 193 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) 309 zł , jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Termin wniesienia opłaty - z góry, jeden raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca każdego
roku kalendarzowego, którego opłata dotyczy, przelewem na rachunek bankowy Urzędu
Gminy Andrespol lub w kasie Urzędu Gminy w Andrespolu.
W związku z powyższym każdy właściciel działki rekreacyjnej zobowiązany jest do złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklarację, o której mowa powyżej, właściciele przedmiotowych
nieruchomości
zobowiązani są złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ
na powstanie obowiązku opłaty lub wysokości opłaty, w jeden z następujących sposobów:
1) Osobiście w Urzędzie Gminy Andrespol, 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126
2) Za pośrednictwem poczty przesłać na adres Urzędu Gminy Andrespol, 95-020 Andrespol,
ul. Rokicińska 126
3) W formie elektronicznej - do Urzędu Gminy za pośrednictwem platformy Elektronicznej
Usług Administracji Publicznej pod adresem www.andrespol.pl jako załącznik w pliku o
formatach - PDF, DOC lub ODT.
Wzór deklaracji papierowej, jak również w postaci interaktywnego formularza znajduje się
na stronie internetowej www.andrespol.pl w zakładce „Odpady Komunalne”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Komunalnym w siedzibie Urzędu, pok.
nr 3 i 31 lub telefonicznie pod nr 42 213 24 40 wew. 826, 836, 857.

