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Informacja dla instytucji użyteczności publicznej 

 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 

2012 r. poz. 391 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz Uchwałami Zgromadzenia Związku Gmin 

Regionu Płockiego nr od 45/VI/2013 do 50/VI/2013 – od 1 lipca 2013 roku obowiązek 

gospodarowania odpadami komunalnymi w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń 

Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, 

Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród należy do Związku Gmin Regionu Płockiego, a 

obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wszystkie podmioty 

posiadające tytuł prawny w stosunku do nieruchomości. 

Dla budynków, lokali użyteczności publicznej, takich jak: placówki oświatowe, urzędy 

administracji publicznej, gminne jednostki organizacyjne, szpitale, przychodnie i gabinety 

lekarskie, parafie, zarządy dróg, nadleśnictwa, gabinety weterynaryjne, świetlice wiejskie itp. 

należy wypełnić działy dla nieruchomości niezamieszkałej, a następnie złożyć deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą nr 46/VI/2013 z dnia 12 

marca 2013 r.  w tych nieruchomościach naliczana jest jako iloczyn: ceny za wybraną pojemność 

pojemnika, liczby pojemników na odpady zmieszane/pozostałe po segregacji i częstotliwości 

odbiorów. 

Druk deklaracji do wypełnienia dostępny jest w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego 

(ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock), w wyznaczonych miejscach w Urzędach Gmin, a także na stronie 

internetowej www.odpady.zgrp.pl 

Prawidłowo wypełnione deklaracje należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Związku Gmin 

Regionu Płockiego w terminie do 30 kwietnia 2013 roku. 

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ 

Zarząd Związku określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, zgodnie z art. 6o Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). 
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