
ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI  

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE 

 

 

Dnia 14 grudnia 2021 r., Rada Gminy Parchowo podjęła Uchwałę Nr XXVII.240.2021  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i stawki tej opłaty. Zmiany wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, która określiła górna stawkę opłaty w wysokości 1,3 %, przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek  

o pojemności 120 litrów przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości. Za pojemnik lub worek o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat 

ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. 

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat 

z części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne określoną 

zgodnie z § 2. 

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. Przez zadeklarowana liczbę pojemników 

lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów wynikającej z częstotliwości odbioru  odpadów komunalnych określonych  

na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla 

danej nieruchomości. 

 

 

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WSZYSCY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH MAJĄ 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWYCH DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 

2022 ROKU 

 



 

STAWKI OBOWIAZUJACE OD 1 STYCZNIA 2022r.: 

Wielkość i rodzaj pojemnika/worka 

Liczba 

pojemników/wo

rków (szt.) 

odbieranych 

miesięcznie w 

zamian za 

uiszczoną opłatę 

Częstotliwość 

odbierania 

odpadów w 

miesiącu 

Miesięczna 

stawka opłaty  

za 

gospodarowanie 

odpadami (zł) 

 

Wysokość opłaty za miesiąc 

(zł) 

(liczba pojemników/worków  

x  

stawka opłaty  

x 

 częstotliwość 

 

Pojemnik lub worek 120 litrów na ODPADY 

ZMIESZANE  
 

1 24,90 zł 
 

Pojemnik 240 litrów na ODPADY ZMIESZANE  
1 

49,80 zł 
 

Pojemnik 360 litrów na ODPADY ZMIESZANE  1 
74,70 zł  

Pojemnik 1100 litrów na ODPADY ZMIESZANE  1 
228,25 zł  

Pojemnik lub worek 120 litrów na PAPIER  0,3 
24,90 zł  

Pojemnik 240 litrów na PAPIER  0,3 
49,80 zł  

Pojemnik 360 litrów na PAPIER  0,3 
74,70 zł  

Pojemnik 1100 litrów na PAPIER  0,3 
228,25 zł  

Pojemnik lub worek 120 litrów na METALE, 

TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE 

WIELOMATERIAŁOWE  

 

1 
24,90 zł 

 

Pojemnik 240 litrów na METALE, TWORZYWA 

SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE 

WIELOMATERIAŁOWE  

 

1 
49,80 zł 

 

Pojemnik 360 litrów na METALE, TWORZYWA 

SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE 

WIELOMATERIAŁOWE  

 

1 
74,70 zł 

 

Pojemnik 1100 litrów na METALE, TWORZYWA 

SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE 

WIELOMATERIAŁOWE  

 

1 
228,25 zł 

 

Pojemnik lub worek 120 litrów na SZKŁO  0,3 
24,90 zł  

Pojemnik 240 litrów na SZKŁO  0,3 
49,80 zł  

Pojemnik 360 litrów na SZKŁO  0,3 
74,70 zł  

Pojemnik 1100 litrów na SZKŁO  0,3 
228,25 zł  

Pojemnik lub worek 120 litrów na BIOODPADY  1 
24,90 zł  

Pojemnik 240 litrów na BIOODPADY  1 
49,80 zł  

Pojemnik 360 litrów na BIOODPADY  1 
74,70 zł  

Pojemnik 1100 litrów na BIOODPADY  1 
228,25 zł  

Pojemnik lub worek 120 litrów na POPIÓŁ  0,58 24,90 zł  

Pojemnik 240 litrów na POPIÓŁ  0,58 
49,80 zł  

Pojemnik 360 litrów na POPIÓŁ  0,58 74,70 zł  

Pojemnik 1100 litrów na POPIÓŁ  0,58 228,25 zł  

 

 

 


