
STAWKI OPŁAT 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

Zmienione zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

nowe stawki będą obowiązywać od 1 listopada 2015r. a przedstawiają je poniższe 

tabele 

 

 dla nieruchomości zamieszkałych 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Rodzaj nieruchomości 

Stawka opłaty za 

odpady zbierane 

selektywnie 

Stawka opłaty za odpady 

zbierane zmieszane 

zamieszkała przez 1 osobę 8,00 zł/osoba 15,00 zł/osoba 

zamieszkała przez 2 osoby 6,50 zł/osobę 15,00 zł/osobę 

zamieszkała przez 3 osoby 6,00 zł/osobę 10,00 zł/osobę 

zamieszkała przez 4 osoby 4,50 zł/osobę 7,50 zł/osobę 

zamieszkała przez 5 osób 3,60 zł/osobę 6,00 zł/osobę 

zamieszkała przez 6 osób 3,00 zł/osobę 5,00 zł/osobę 

zamieszkała przez 7 i więcej osób 
23,00 zł gospodarstwo  

domowe 

37,50 zł gospodarstwo 

domowe 

 

 

 

 dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 

(firmy, instytucje) 

 

Wielkość pojemników na 

odpady 

Stawka opłaty za pojemnik 

zbierane selektywnie zbierane zmieszane 

120 L 18,00 zł 30,00 zł 

240 L 38,00 zł 57,00 zł 

1100 L 120,00 zł 180,00 zł 

KP-7 450,00 zł 480,00 zł 

 

 

 



Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżowe 

właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do 

swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy: 

 

1) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych – 2 litry na każdego 

pracownika lub ucznia, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów; 

2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych – 10 litrów 

na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu, jednak co najmniej 1 pojemnik 

o pojemności 240 litrów; 

3) dla lokali handlowych innych niż spożywcze - 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni 

użytkowej lokalu, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów; 

4) dla lokali gastronomicznych – 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co 

najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów; 

5) dla punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż 120 litrów na punkt; 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik 120 litrowy na 

każdych 10 pracowników; 

7) dla domów opieki, szpitali, hoteli – 30 litrów na łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 240 litrów; 

8) dla cmentarzy – minimum jeden kontener KP o pojemności 7000 litrów; 

9) pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów w miejscach 

    publicznych powinny posiadać pojemność nie mniejsza niż 1100 litrów na każdą frakcje. 

 

 


