
Drodzy mieszkańcy Gminy Gaszowice, zwracam się do wszystkich,  którzy dotych-

czas nie spisali się lub nie zostali spisani przez rachmistrzów w trwającym Powszech-
nym Spisie Ludności i Mieszkań aby jak najszybciej dokonali tej czynności. 

Osoby mające trudności w spisaniu się lub chcące się spisać w Urzędzie  proszone są 
o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy pod nr telefonów:  

32 4327168 – Sabina Mańczyk,  
32 4327147 – Izabela Smagoń Kłosek. 

Informuję również, że na terenie Gminy Gaszowice rachmistrzami spisowymi są: 
Piotr Hink, Joanna Wałach, Sabina Hadam i Adrianna Milert. Osoby te dzwonią do 

Państwa z bezpiecznego numeru telefonu: (22) 828-88-88. 
Dodatkowo przypominam, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności  

i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Nie odkładajmy spisu na czas wakacji. Zachęcam 
wszystkich do spisania się już teraz!             Wójt Gminy Gaszowice, Paweł Bugdol 
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ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE OD 1 LIPCA  
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 

grudnia 2021 r. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem: 

1. Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r., 

2. Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r., 

3. Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r. 

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie 

(planowane od 1 lipca 2021 r.). W związku z tym beneficjenci, którzy złożą wniosek o dofinansowanie do końca czerwca 2021 

r. będą mogli rozliczyć zakup i montaż kotła węglowego w dotychczasowym terminie do 30 miesięcy licząc od dnia złożenia 

wniosku w urzędzie. 

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania) planowane od 1 lipca 

2021 r. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu 

więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł. 

Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2189,04 zł (o ok. 229 

zł wyżej niż obecnie). 

Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, 

czyli do 1563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie). 

Zapraszamy na indywidualne konsultacje w godzinach pracy urzędu. Zalecamy telefoniczne umówienie spotkania na konkretny 

termin, tel. (32) 43 27 144, email: eko@gaszowice.pl                   UG 
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HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2021 - I I PÓŁROCZE 

 HARMONOGRAMY DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ. 
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Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości za-

mieszkałych od 1 lipca br. wynosi 30 zł od osoby.  

Zawiadomienia o zmianie stawki będą przekazywane właścicie-

lom nieruchomości od miesiąca lipca br.  
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PODMIOTY GOSPODARCZE Z ZADEKLAROWANYM DWUKROTNYM WYWOZEM W CIĄGU MIESIĄCA 

Uwaga dotycząca wszystkich harmonogramów.  

Pojemniki należy wystawić w dniu wywozu przed godziną 6.00. W razie wystąpienia dużej ilości odpadów 

wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym. 

Wszystkim użytkownikom urządzeń mobilnych, przypominamy, że harmonogramy wywozu odpadów komu-

nalnych dostępne są także w aplikacji ECOHARMONOGRAM. 

Aplikacja EcoHarmonogram jest dostępna bezpłatnie. Każdy może w prosty sposób zainstalować ją na swoim 

urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android, a nawet Windows Phone. Aplikacja posiada wiele 

użytecznych funkcji np. umożliwia włączenie przypomnień o terminach odbioru.                     UG 

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY KTÓRZY ZADEKLAROWALI ODBIÓR ODPADÓW Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ 1 POJEMNIKA NA MIESIĄC, WYSTA-

WIAJĄ ODPADY ZGODNIE Z DATĄ PIERWSZEGO ODBIORU W DANYM MIESIĄCU. 

Szanowni mieszkańcy! Informujemy, że od 1 lipca 2021 roku zmienia się w naszej gminie stawka opłat za śmieci. 

Nowa stawka to 30 zł od osoby, w gospodarstwach domowych deklarujących segregację odpadów. Zdajemy sobie 

sprawę, że jest to duża podwyżka, jednak składa się na nią wiele czynników, na które gmina nie ma żadnego wpły-

wu. 

Przypominamy, że dotychczasową stawkę, czyli 19,50 zł udało się nam utrzymać bardzo długo. W większości innych 

gmin naszego regionu, jeszcze w 2020 roku, stawki wynosiły już sporo ponad 25 zł. Niestety, przyszedł czas, że 

również w Gaszowicach musieliśmy ogłosić nowy przetarg na gospodarowanie odpadami. Nie bez znaczenia, jeśli 

chodzi o nową stawkę jest fakt, że do przetargu, który został rozstrzygnięty w maju br., stanęła tylko jedna firma. 

Już jakiś czas temu raport w tej sprawie sporządził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który 

wskazał, że główną przyczyną znacznych podwyżek opłat za segregację i wywóz śmieci jest brak firm, które mogłyby 

ze sobą konkurować, a gminy nie mają wyboru i muszą godzić się na proponowane ceny. 

Jednak to nie jedyny czynnik, który wpłynął na zmianę stawki. Pozostałe to m.in. wyższe koszty odbioru odpadów  

i ich zagospodarowanie w instalacjach, znaczne zwiększenie ilości odbieranych odpadów czy wzrastające opłaty za 

umieszczenie odpadów na składowisku oraz rosnące płace minimalne pracowników, a także wzrost kosztów trans-

portu i energii. Warto zaznaczyć, że zgodnie z ustawą, częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych została 

zwiększona z jednego do dwóch razy w miesiącu. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, mamy nadzieję, że 

nowe stawki zostaną przyjęte przez mieszkańców ze zrozumieniem. Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy 

gminy Gaszowice bezpłatnie otrzymują worki na odpady segregowane, a także nie muszą dostarczać odpadów zielo-

nych do PSZOK-u, ponieważ są one odbierane bezpośrednio z posesji (z czego zrezygnowało wiele innych gmin). 

UG 

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA ŚMIEC I 


