
Wójt Gminy Nurzec-Stacja                              Nurzec-Stacja, dnia 11.01.2021 r. 

        ul. Żerczycka 33 
    17-330 Nurzec-Stacja 

Mieszkańcy wg wykazu 

 Na podstawie art. 6j ust.1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1 , ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4 a  
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2020r. Poz. 1439) Wójt Gminy Nurzec-Stacja  informuje o zmianie stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z podjętej przez Radę Gminy 
Nurzec-Stacja w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwały Nr XIV/155/2020 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej 
opłaty. 

Od 1 stycznia 2021 r. podstawowa stawka opłaty za segregowane odpady komunalne 
wynosi 25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej zamieszkanej nieruchomości. W 
przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty  w wysokości 
3,00 zł od mieszkańca danej nieruchomości. Po zwolnieniu stawka opłaty wynosi 22,00 zł 
miesięcznie. 

Skorzystanie ze zniżki za posiadanie kompostownika skutkuje brakiem możliwości 
oddania bioodpadów zarówno do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), przy ul. Żerczyckiej 34 w Nurcu-Stacji,  jak i wystawienia przed 
posesję podczas odbierania odpadów komunalnych przez firmę PUK z Hajnówki. 

Ponadto bezpośrednio z posesji nie będą odbierane odpady wielkogabarytowe tj.: 
opony, sprzęt RTV i AGD, meble. 

Wyżej wymienione odpady właściciel nieruchomości jest obowiązany samodzielnie 
dostarczyć do PSZOK , który czynny jest w soboty od godz. 8.00 – 16.00. 
 Od 1 stycznia wprowadza się również bezwzględny obowiązek segregacji odpadów 
komunalnych. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 50 zł 
miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

W związku ze zmianą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpiła 
również zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wynikająca z podjętej przez Radę Gminy Nurzec-Stacja w dniu 29 grudnia 
Uchwały Nr XIV/156/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nurzec-Stacja.   

Deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy Nurzec-Stacja do dnia 29 stycznia 2021 
r. W przypadku niezłożenia deklaracji do dnia 29 stycznia  zostanie naliczona podstawowa 
stawka za segregowane odpady komunalne w kwocie 25 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca danej zamieszkanej nieruchomości. Wzór deklaracji w załączeniu. 
 Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i obowiązujące środki 
bezpieczeństwa/ostrożności, przekazane druki w maksymalnym stopniu należy wypełnić 
samodzielnie w miejscu zamieszkania. Brakujące informacje można uzyskać telefonicznie: 
856575078 wew. 38. 
 

        Wójt 
Piotr Jaszczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1.Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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