
Zmiana wysokości stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obowiązującej od 1.03.2019 r.  

                Wójt Gminy Gostycyn zawiadamia, że Rada Gminy Gostycyn w dniu 24 stycznia 

2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

Podjęta Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 2019 roku  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na 

terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 stycznia 2019 r. poz. 577. 

Nowe  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują   

od 1 marca 2019 roku. 

Opłata za  gospodarowanie odpadami komunalnymi  powstającymi   na nieruchomościach 

zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki 

opłaty.       

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustalono następujące stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  

i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 26,00 zł (słownie: 

dwadzieścia sześć) miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość  

 

 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  

i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 13,00 zł (słownie: trzynaście) 

miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

 

Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana jest na podstawie deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych ustalono następujące stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

 Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

 a powstają odpady komunalne na których odpady są zbierane i odbierane w 

sposób nieselektywny ustala się miesięczną stawkę za pojemnik: 

1) 110/120 l – 49,00 zł, 

2) 240 l – 82,00 zł, 

3) 1100 l – 293,00 zł, 

4) 7 m
3
 – 923,00 zł, 

5) za worek 80 l na zmieszane odpady komunalne – 43,00 zł. 

  

 Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik: 

1) 110/120 l – 35,00 zł, 

2) 240 l – 57,00 zł,  



3) 1100 l – 195,00 zł, 

4) 7 m
3
 – 615,00 zł, 

5) za worek 80 l na odpady komunalne – 25,00 zł. 

 

Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 

Dla domków letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy 

uchwaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe :  

1) przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny – 100 zł za rok, 

2) przy zbieraniu odpadów w sposób nieselektywny – 140 zł za rok  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w u sołtysa wsi lub przelewem 

na rachunek bankowy  nr konta 74814400052003003011240001 BS Koronowo o/Gostycyn. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych należy uiszczać: 

1) z dołu bez wezwania, kwartalnie – za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach: 

– za I kwartał do 15 marca danego roku, 

– za III kwartał do 15 września danego roku, 

2) z góry bez wezwania, kwartalnie – za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach: 

– za II kwartał do 15 maja danego roku, 

– za IV kwartał do 15 listopada danego roku. 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wnoszona będzie przez właścicieli tych nieruchomości: 

- z góry bez wezwania, w trzecim kwartale, w terminie do 15 września danego roku 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi. 

jest  dostępny    na   stronie internetowej  www.gostycyn.pl w zakładce gospodarka odpadami 

komunalnymi w gminie Gostycyn. 

Formularze deklaracji w wersji papierowej są dostępne również do pobrania w Urzędzie 

Gminy Gostycyn,    pokój nr 6.  

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany 

związane z ilością osób zamieszkałych np. (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, 

zgonami osób itp.), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do 

Urzędu Gminy w Gostycynie, ul. Bydgoska 8, pokój nr 6.  

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zmiana 

stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w 

zawiadomieniu Wójta Gminy Gostycyn, które zostanie doręczone przed pierwszym terminem 

płatności zmieniającej opłaty.  

http://www.gostycyn.pl/


W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami 

w wysokości podanej  w zawiadomieniu Wójt Gminy wydaje decyzje określającą wysokość 

tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. 

Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek 

zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec 

których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia 

deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.           

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system 

gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z 

powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest 

pobieranie takiej opłaty  od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, 

którym została obciążona gmina. 

O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, oraz koszty edukacji ekologicznej w 

zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.   

  

 


