
 

OPŁATY  LOKALNE NA 2021 ROK 

WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI  

   

OOPPŁŁAATTAA    ZZAA  GGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIEE    

OODDPPAADDAAMMII  KKOOMMUUNNAALLNNYYMMII  

Wysokość stawek Termin płatności 

- stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane 

 i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi     

wynosi 31,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;   

- stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane 

 i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości 

zabudowanej budynkiem wielolokalowym wynosi 29,00 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca; 

 - stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości  

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi       

wynosi 62,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;  

- stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych       

w sposób selektywny z nieruchomości zabudowanej 

budynkiem wielolokalowym wynosi 58,00 zł miesięcznie od 

jednego mieszkańca.  

  

Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

uiszcza się miesięcznie,            

w terminie do ostatniego dnia 

każdego miesiąca za dany 

miesiąc.  

 

 

 

 Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej 

gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art.8 ust.1 lub 2 ustawy         

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; 

2) właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej gospodarstw domowych, na których 

zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.            

o Karcie Dużej Rodziny; 

3) właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

 

Właścicielowi nieruchomości, w części dotyczącej gospodarstw domowych, przysługuje jedno 

ze zwolnień określonych w pkt 1-2. 

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, o których mowa w pkt 1-2 wynosi 6 zł miesięcznie od stawki obowiązującej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a dla właścicieli, o których mowa w pkt 3 

wynosi 2,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego 

mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wskazaną w pkt 3.  

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku         

w gminach, od dnia 1 stycznia 2020 r. wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych.   


