
 

 

UCHWAŁA NR VII/33/2020 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2a, art. 6i ust. 1, 

art. 6j ust.1 pkt 1 i ust. 3b oraz art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Zgromadzenie 

Związku Gmin Krajny uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, tj. według metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. 

zm.). 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny w wysokości 25,65 zł/mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

w wysokości dwukrotności stawki, o której mowa w ust. 2, tj. 51,30 zł/mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość. 

4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

5. Kwota zwolnienia, o której mowa w ust. 4 wynosi 1,00 zł miesięcznie od nieruchomości. 

§ 2. 1. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn 

zadeklarowanej liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstającymi na danej 

nieruchomości oraz miesięcznej stawki opłaty, określonej w § 2 ust. 2. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik na odpady 

lub worek w wysokości: 

1) pojemnik o pojemności 120 l – 5,90 zł 
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2) pojemnik o pojemności 240 l – 11,80 zł 

3) pojemnik o pojemności 1100 l – 54,10 zł 

4) pojemnik o pojemności 7000 l – 344,70 zł 

5) worek o pojemności 120 l – 5,90 zł 

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pojemnik na odpady lub worek, jeżeli właściciel nieruchomości, o których mowa w § 2 ust.1, nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości dwukrotności, o której mowa 

w § 2 ust. 2 tj.: 

1) pojemnik o pojemności 120 l – 11,80 zł 

2) pojemnik o pojemności 240 l – 23,60 zł 

3) pojemnik o pojemności 1100 l – 108,20 zł 

4) pojemnik o pojemności 7000 l – 689,40 zł 

5) worek o pojemności 120 l – 11,80 zł 

4. W przypadku, jeżeli do zbierania odpadów dopuszczone zostały inne niż wymienione w ust. 2 i 3, 

nienormatywne worki lub pojemniki miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się 

w sposób określony w ust 1, zaś stawka za pojemnik ustalana jest proporcjonalnie do opłaty wskazanej 

w ust. 2 pkt. 3, zaś w przypadku worka - proporcjonalnie do opłaty wskazanej w ust. 2 pkt. 5. 

§ 3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 169,30 zł/rok w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wypełnia 

obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości dwukrotności stawki, o której mowa w § 3 ust. 1, tj. 338,60 zł/rok 

w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr I/9/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17 grudnia 

2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 31.12.2018 r. poz. 10608) w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za 

pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Krajny 

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2021 roku traci moc Uchwała nr IV/16/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny 

w Złotowie z dnia 27 maja 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 24.06.2015 r. 

poz. 3948) w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie 

przez część roku lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie 

przez część roku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku, z wyjątkiem przepisu § 3 niniejszej uchwały, 

który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

  

 Przewodniczący 

Zgromadzenia Związku Gmin 

Krajny w Złotowie 

(-) Stanisław Wojtuń 
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