
Nowa metoda pozwoli uniknąć zaniżania liczby 
mieszkańców w deklaracjach, ponieważ każda 
zamieszkująca osoba generuje zużycie wody.
A im więcej osób zamieszkuje na nieruchomości, 
tym większe jest zużycie wody i większa jest ilość 
wytwarzanych odpadów komunalnych. 

30 grudnia Rada Gminy w Słupnie przyjęła uchwałę, zgodnie z którą od kwietnia 2021 
roku zmieni się sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości zużytej wody, a nie jak dotychczas - 
od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.
Zmiana systemu spowoduje, że rzetelnie płacący mieszkańcy nie będą płacili            
za osoby, których o�cjalnie w deklaracjach nie było, a faktycznie mieszkali                  
na nieruchomości.

ZMIANA SYSTEMU OPŁAT 
ZA ODPADY  W GMINIE SŁUPNO 

OD KWIETNIA 2021 ROKU

Ile będę płacił?

Od poczatku kwietnia 2021 wysokość opłaty 
za odpady będzie zależała od średniej ilości 
zużytej wody na nieruchomości w pierwszym 
kwartale bieżącego roku w oparciu 
o wodomierz główny z wyłączeniem zużycia 
wody odrębnie opomiarowanej np. na 
podlewanie ogrodu czy pojenie zwierząt. 

Stawka opłaty bedzie wynosić 11 zł za 
1m3 uśrednionego zużycia wody 
pierwszym kwartale bieżącego roku. 

Jesli bioodpady będą kompostowane 
stawka opłaty wyniesie  9,90 zł  za 1m3. 

Poprzez racjonalne korzystanie            
z wody każdy mieszkaniec będzie 
miał wpływ na wysokość opłaty 
za śmieci. 

1m 3 11 zł

INDYWIDUALNE NUMERY KONT I TERMINY WPŁATY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN!!!  

WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE 
GMINY,  WYSŁAĆ PRZEZ E-PUAP LUB POCZTĄ

NA ADRES: 
SŁUPNO, UL. MISZEWSKA 8A,

09-472 SŁUPNO.

Do 10 maja 2021 r. należy 
złóżyć nową deklarację

Miesięczną kwotę opłaty należy wyliczyć                      
w oparciu o średniomiesięczne zużycie wody za        
I kwartał bieżącego roku. 
Informację o ilości zużytej wody należy pobrać 
z Urzędu Gminy w Słupnie.
Jeśli nieruchomość nie jest opomiarowana 
miesięczną opłatę należy wyliczyć mnożąc liczbę 
mieszkańców przez 3m3 wody.

Składać będziemy nową deklaracje zmieniającą ( w polu 
nr 3 należy zaznaczyć środkowy kwadrat wpisując jako 

datę zaistnienia zmiany 2021-04-01)
Nową deklarację powinna złożyć ta sama osoba, 

która składała deklarację w roku 2020. 
Pracownicy Gminy będą pomagali

w wypełnianiu deklaracji. 

Druk deklaracji oraz instrukcja 
wypełnienia będzie dostępna w 
zakładce Gminna Gospodarka 
Odpadami/Deklaracje i druki

ZA ŚMIECI ZAPŁACISZ TYLE,
ILE WODY ZUŻYJESZ ŚREDNIO 

W I KWARTALE BIEŻĄCEGO ROKU


