
Na nieruchomościach zamieszkanych stawka opłaty wynosi : 

• 15,50 PLN miesięcznie/osobę w przypadku selektywnego zbierania odpadów; 

• 10,50 PLN miesięcznie/osobę   w   przypadku   selektywnego   zbierania   odpadów i 

zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę 

składającą  się z rodziców/rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 18 

roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy   się   lub   studiuje   (gdy   

dziecko/dzieci   ukończyły   18   lat   niezbędne   jest dostarczenie oświadczenia o 

kontynuowaniu nauki); 

• 23,00 PLN miesięcznie/osobę   w   przypadku,   gdy   nie   prowadzi   się   segregacji 

odpadów. 

 

Na nieruchomościach niezamieszkanych opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest naliczana w zależności od ilości i wielkości pojemników 

oraz częstotliwości ich opróżniania. 

 

Stawki opłat bez prowadzonej selekcji 

odpadów 

Stawki opłat przy prowadzonej selekcji 

odpadów 

80 l – 20,20 zł 80 l – 14,40 zł 

120 l – 25,50 zł 120 l – 17,30 zł 

140 l – 28,90 zł 140 l – 19,60 zł 

240 l – 43,30 zł 240 l – 29,30 zł 

360 l – 57,20 zł 360 l – 38,60 zł 

660 l – 72,70 zł 660 l – 48,30 zł 

770 l – 82,70 zł 770 l – 58,20 zł 

1100 l – 91,20 zł 1100 l – 68,70 zł 

KP-7 – 699,40 zł KP-7 – 547,40 zł 

 

Na nieruchomościach zabudowanych domkiem letniskowym lub innych nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązuje stawka ryczałtowa: 

 

 

- 

Stawka opłaty ryczałtowej bez 

prowadzonej selekcji 

odpadów 

Stawka opłaty ryczałtowej 

przy prowadzonej selekcji 

odpadów 

Od domku letniskowego lub 

innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

299,40 zł/rok 

 

196,50 zł/rok 

Od każdej działki na terenie 

rodzinnych ogrodów 

działkowych 

 

44,90 zł/rok 

 

34,40 zł/rok 

 

W przypadku nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należy wnosić z dołu, bez wezwania, miesięcznie, w terminie do 15 

dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 

Opłatę ryczałtową od nieruchomościach zabudowanych domkiem letniskowym lub innych 

nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy wnosić z 

góry, bez wezwania, w terminie do 15 października danego roku. 


