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Pkt 8 

a) stawka opłaty dla segregująch wynosi 9,90/osobę/miesiąc. W przypadku gdy w 

pkt 7 oświadczymy, że na terenie nieruchomości zamieszkuje np. 5 osób, wtedy wyli-

czenie będzie wyglądało następująco: 

9,90 zł           x         5              =    49,50 zł 

(stawka opłaty       x     liczba osób       =         opłata) 

UWAGA: wypełniając pkt 8a) nie wypełniamy pkt 8b) i odwrotnie. 

b) dla osób, które nie chcą segregować stawka opłaty wynosi  12,90zł/osobę/

miesiąc i wg przykładu jw. poprawne wyliczenie przedstawia się następująco: 

12,90 zł       x           5        =      64,50 zł  

(stawka opłaty     x      liczba osób   =            opłata)  

Pkt 9—Oświadczenie dotyczy odpadów biodegradowalnych i ma na celu zidentyfiko-

wanie skali problemu w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy wytwarzają tego 

typu odpady a ich nie kompostują. Dane z wszystkich nieruchomości mają przyczynić 

się do powstania rozwiązania systemowego, umożliwiającego rozwiązanie problemu 

pozbywania się tego rodzaju odpadów, bez dodatkowych kosztów. 

Pkt 10—Wypełniają tylko ci właściciele nieruchomości, na których zamieszkują miesz-

kańcy i prowadzona jest działalność. 

Pkt 10.2—Wykazana powierzchnia użytkowa powinna być zgodna z powierzchnią wy-

kazaną do podatku od nieruchomości. 

Pkt 10.3, 10.4—Właściciel deklaruje przewidywaną ilość odpadów komunalnych wy-

twarzanych w wyniku prowadzonej na nieruchomości działalności 

Pkt 10.5—Przed wypełnieniem tego punktu należy się zapoznać z aktualnym 

„Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie” w części dotyczącej mini-

malnej ilości pojemników właściwej do rodzaju prowadzonej działalności.  „Regulamin 

utrzymania czystości i porządku w gminie” dostępny jest na stronie www.zmobra.pl  

Pkt 11.1—W zależności od oświadczenia właściciela nieruchomości czy będzie czy nie 

będzie segregował wyliczana jest opłata za wywóz każdego pojemnika. Wysokość ak-

tualnej opłaty za pojemnik o określonej pojemności jest dostępna na stronie 

www.zmobra.bip.gmina.pl. Wyliczenia dokonuje się tylko w jednej pozycji, właściwej 

dla decyzji o segregowaniu będzie nie segregowaniu odpadów. 

Np. w pkt 10.5—Przy prowadzeniu działalności ustawowej zaznaczono minimalną 

ilość pojemników na 1, jako ilość wystarczającą, o pojemności 110/120l. wtedy wyli-

czenie opłaty będzie przedstawiało się następująco: 

Dla niesegregujących 

1      x                          2                x          23,70zł           =       47,40 

liczba                          x        2(częstotliwość        x         właściwa        =         wysokość 

pojemników wg                        opróżniania)                  stawka                         opłaty 

pojemności  

Dla segregujących 

1   x                          2                x          18,00zł           =       36,00 

liczba                        x            2(częstotliwość      x          właściwa        =         wysokość 

pojemników wg                  opróżniania)                         stawka                        opłaty 

pojemności  

Celem prawidłowego wyliczenia opłaty należy uwzględnić poniższe zapisy wynikające z 

zapisu „regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie”: 

„Ustala się normatywy dla określenia minimalnej pojemności pojemników do odbioru 

odpadów komunalnych jak niżej: 

1) dla budynków, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna: 

a) do 25 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - 1 pojemnik o 

poj. 110/120l; 

b) od 25 m2 do 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - 1 

pojemnik o poj. 240l lub wielokrotność pojemników, o których mowa w ppkt a); 

c) powyżej 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - 2 po-

jemniki o pojemności 240l lub wielokrotnośc pojemników, o których mowa w ppkt a); 

2) dla budynków użyteczności publicznej, oprócz wymienionych niżej - 3l na każ-

dego pracownika; 

3) dla placówek oświatowych - 2l na każdego ucznia (dziecko) i pracownika; 

4) dla lokali handlowych, produkcyjnych i usługowych 

a) do 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność- 1 pojemnik o 

poj.110/120l; 

b) powyżej 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność- 1 pojem-

nik o pojemności 240l lub wielokrotność pojemników, o których mowa ppkt a); 

5) dla punktów handlowych 

poza lokalem - 50l na każdego 

zatrudnionego, jednak nie mniej 

niż jeden pojemnik o poj. 

110/120l na każdy punkt; 

6) dla ogródków działko-

wych 20l na każdą działkę w 

okresie sezonu tj. od 1 kwietnia 

do 31 października każdego roku i 5l na każdą działkę poza tym okresem (dopuszcza 

się jeden pojemnik/i dla większej ilości działek, o pojemności stanowiącej iloczyn nor-

matywu pojemnościowego i liczby działek). W przypadku działek zamieszkałych na 

stałe zastosowanie mają przepisy § 6; 

7) dla pozostałych nie wymienionych wcześniej podmiotów - w zależności od po-

trzeb; 

8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości w 

obrębie takich punktów wymagane jest ustawienie na zewnatrz - poza lokalem - co 

najmniej jednego pojemnika o poj. 110/120l do dyspozycji klientów”. 

oraz aktualne stawki opłat za wywóz pojemnika o określonej pojemności: 

”1. Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady ko-

munalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik : 

a) o pojemności 110 l/120 l – w wysokości 23,70 zł; 

b) o pojemności 240 l – w wysokości 51,70 zł; 

c) o pojemności 1100 l – w wysokości 237,10 zł; 

d) o pojemności 7000 l – w wysokości 1074,30 zł; 

e) w przypadku korzystania z pojemników o większej pojemności niż wyżej wymienio-

ne ustala się stawkę opłaty w wysokości 128,30 zł za 1 m3. 

2. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w ust. 1 odpady komunalne są zbiera-

ne i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik: 

a) o pojemności 110 l /120 l – w wysokości 18,00 zł; 

b) o pojemności 240 l – w wysokości 39,30 zł; 

c) o pojemności 1100 l – w wysokości 180,20 zł; 

d) o pojemności 7000 l – w wysokości 816,45 zł; 

e) w przypadku korzystania z pojemników o większej pojemności niż wyżej wymienio-

ne ustala się stawkę opłaty w wysokości 101,00 zł za 1 m3”. 

Pkt 13.1—Podstawą wysokości opłaty jest suma opłat wynikająca z wyliczeń dokonana 

zgodnie ze sposobem określonym w  poz. 8 i poz. 11.1 

Pkt 13.2—Właściciel nieruchomości wybiera formę płatności. Podstawą wysokości 

opłaty jest opłata wyliczona wg zasad określonych w pkt 13.1. 

Kwota wyliczonej opłaty będzie miała odzwierciedlenie na blankiecie płatniczym, który 

właścicielowi nieruchomości zostanie doręczony przez operatora. 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy tel. (68) 347 42 70 lub e-mail: zmo-

bra@wolsztyn.pl.  

     Krzysztof Piasek — Związek Międzygminny „Obra” 


