
UCHWAŁA NR XIX/75/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE

z dnia 14 grudnia 2021 r.

o zmianie uchwały 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 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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 i pkt 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4a ustawyz dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale nr VII/33/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. 
poz.1764) wprowadza się następujące zmiany:

1) Uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik na odpady lub 
worek w wysokości: 

1) pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 20,50 zł 

2) pojemnik o pojemności 240 l – 41,00 zł 

3) pojemnik o pojemności 1100 l – 189,00 zł 

4) pojemnik o pojemności 7000 l – 1290 zł”

2) Uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 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 stawki, o której mowa 
w § 2 ust. 2 tj.: 

1) pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 41,00 zł 

2) pojemnik o pojemności 240 l – 82,00 zł 

3) pojemnik o pojemności 1100 l – 378 zł 

4) pojemnik o pojemności 7000 l – 2580,00 zł"

3) Uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. W przypadku wyrażenia zgody na stosowanie innych niż wymienione w ust. 2 i 3, nienormatywnych 
wielkości pojemników/worków na odpady, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemnik lub worek jest ustalana jako: 

1) dla pojemników lub worków o pojemności mniejszej niż 1100 l: iloczyn wyrażonej w litrach pojemności 
pojemnika lub worka i stawki w wysokości 0,18 zł. 

2) dla pojemników lub worków o pojemności większej niż 1100 l: iloczyn wyrażonej w litrach pojemności 
pojemnika lub worka i stawki w wysokości 0,19 zł.”

4) W § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: 
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„5. W przypadku wyrażenia zgody na stosowanie innych niż wymienione w ust. 2 i 3, nienormatywnych 
wielkości pojemników/worków na odpady miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. 1, nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie dwukrotnością stawki, o której 
mowa w § 2 ust. 4 , i ustalona zostanie jako: 

1) dla pojemników lub worków o pojemności mniejszej niż 1100 l: iloczyn wyrażonej w litrach pojemności 
pojemnika/worka i stawki w wysokości 0,36 zł. 

2) dla pojemników lub worków o pojemności większej niż 1100 l: iloczyn wyrażonej w litrach pojemności 
pojemnika/worka i stawki w wysokości 0,38 zł.”

5) Uchyla się dotychczasową treść § 3, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe w wysokości 191,90 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 
domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, w wysokości dwukrotności stawki, o której mowa w § 3 ust. 1, tj. 383,80 zł/rok w przypadku, 
gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny.”

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Gmin Krajny 

w Złotowie 

Stanisław Wojtuń
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