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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 marca 2017 r. 

 

I. Nieruchomości zamieszkałe 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                      

- zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi :  od mieszkańca 12,00 zł 

- zbieranymi i odbieranymi bez selekcji   wynosi:                od mieszkańca 18,00 zł 

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty określonej 

dla sposobu zbierania i odbierania odpadów. 

II. Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne  

Stawka opłaty za pojemnik o pojemności 0,12 m3                                                                                                          

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi   12,00 zł                                                

a jeżeli odpady nie  są zbierane i odbierane w sposób selektywny    18,00  zł 

W przypadku stosowania pojemników lub worków o pojemności mniejszej niż 0,12 m3  

opłata jest taka sama jak za pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m3 . 

W przypadku stosowania większych pojemników niż 0,12 m3 opłatę przelicza się 

odpowiednią wielokrotnością.  

Przeliczenie stawek dla pojemników o innej pojemności niż 0,12 m3 

 pojemnik stawka przy 

selektywnym 

zbieraniu 

stawka wyższa 

przy braku 

selektywnej 

zbiórki 

0,11 m3  12,00 zł 18,00 zł 

0,24 m3 24,00 zł 36,00 zł 

 1,1 m3 110,00 zł 165,00 zł 

2,2 m3 220,00 zł 330,00 zł 

5,00 m3 500,00 zł 750,00 zł 

7,00 m3 700,00 zł 1050,00 zł 

worek  

0,12 m3 

12,00 zł 18,00 zł 

 

http://www.myslakowice.pl/


 

 

 

 

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości    

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi 

iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami powstałymi na danej 

nieruchomości (obliczonej wg zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku             

w gminie Mysłakowice) oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności przy 

określonym sposobie zbierania i odbierania odpadów. 

 

III. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. 

 
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku: 

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 144,00 zł  
    za rok od domku letniskowego; 
2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 216,00  
    za rok od domku letniskowego; 
3) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 7,50 zł             
    za rok od działki zlokalizowanej na terenie rodzinnych ogródków działkowych; 
4) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 

    11,25 zł za rok od działki zlokalizowanej na terenie rodzinnych ogródków    
    działkowych; 
5) jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 144,00 zł za rok od   
    pozostałych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 
6) jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 216,00 zł za rok od           
   pozostałych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 

 
 
 
 
 
Mysłakowice, marzec 2017 


