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                     Urząd Gminy Mysłakowice 

 

58-533  Mysłakowice, ul. Szkolna 5; tel.756439960 ; fax 756439999  
e-mail: sekretariat@myslakowice.pl; www.myslakowice.pl 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od 1 stycznia  2020 r. 

 

I. Nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi zbieranymi i odbieranymi                                                                             

w sposób selektywny wynosi miesięcznie od mieszkańca  20,00 zł. 

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty. 

 

Jeżeli właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy  nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty 

podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi dwukrotność opłaty 

podstawowej tj.40 zł miesięcznie od mieszkańca. 

 

II. Nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne   

Stawka opłaty za pojemnik o pojemności   1,1  m3         54,17 zł     

Stawka opłaty za pojemnik o pojemności    0,12 m3          5,90 zł 

Stawka opłaty za pojemnik o pojemności    0,24 m3     11,81 zł 

Stawka opłaty za pojemnik o pojemności    2,2 m3        108,34 zł 

Stawka opłaty za pojemnik o pojemności    5,00 m3      246,22 zł 

Stawka opłaty za pojemnik o pojemności   7,00 m3          344,71 zł 

 Stawka opłaty za worek o pojemności 0,12 m3         16,93 zł 

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 

odbieranymi w sposób selektywne  dla nieruchomości    na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników z odpadami powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki za 

pojemnik  lub worek o określonej pojemności. 

 

Jeżeli właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wynosi czterokrotność stawki ustalonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności. 
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Do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.  

o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2176) stosuje się przepisy 

dotyczące nieruchomości na której nie  zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

 

III. Nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub innej  
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

 
Ryczałtowa roczna  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek  letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  jeżeli odpady są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny wynosi  160,00 zł . 

     

Jeżeli właściciel nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej  

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty 

podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi czterokrotność stawki  

ryczałtowej rocznej. 

 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/159/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31 maja 2016 r.                     

w sprawie określenia częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu do  

10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia 

opłaty dotyczy, za wyjątkiem ryczałtowej opłaty za rok,  uiszcza się bez wezwania, z dołu 

do 31 stycznia roku następującego po upływie roku, którego opłata dotyczy.   

 

 

 

 

 

 

 

Mysłakowice, styczeń 2020 r. 


