
Minimalne wskaźniki nagromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych lub pozostałości z segregowania odpadów komunalnych wyrażone w m³ na m
2
 

powierzchni użytkowej na miesiąc: 

 

Pkt  Wyszczególnienie  Jednostka  Wskaźnik  

1 sklepy i kioski spożywcze, m3/m2pow./m-c 0,020 

2 sklepy i kioski warzywnicze oraz kwiaciarnie, m3/m2pow./m-c 0,017 

3 
a) lokale gastronomiczne, b) hurtownie różne (spożywcze, chemiczne, itp.), c) 

sklepy i kioski przemysłowo – chemiczne, 
m3/m2pow./m-c 0,015 

4 
a) sklepy mięsne i pokrewne, b) sklepy papiernicze, księgarnie, zabawkowe, c) 

sklepy inne nie wymienione w lit. a-b (np. odzieżowe, obuwnicze, tekstylne, 

meblowe, motoryzacyjne, itp.), 
m3/m2pow./m-c 0,007 

5 
punkty usługowe, tj. fryzjerskie, szewskie, kuśnierskie, krawieckie, fotograficzne, 

wodno-kanalizacyjne, tapicerskie, pralnie, ksero, itp.) 
m3/m2pow./m-c 0.006 

6 warsztaty remontowe (blacharstwo, mechanika pojazdowa, itp.), m3/m2pow./m-c 0,005 

7 apteki,  m3/m2pow./m-c 0,003 

8 a) kina, biblioteki) b)gabinety lekarskie, pomieszczenia biurowe  m3/m2pow./m-c 0,001 

9 szkoły i przedszkola  m3/m2pow./m-c 0,0005 

10 inne nie wymienione w pkt 1-9  m3/m2pow./m-c 0,001 

 

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi: 

1.   20,00 zł za pojemnik 120 l, 

2.   22,00  zł za pojemnik 140l 

3.   40.00 zł za pojemnik 240 l, 

4.   55,00 zł za pojemnik 340 l, 

5. 120,00 zł za pojemnik 1100 l, 

6. 240,00 zł za pojemnik 2 500 l, 

7. 450,00 zł za pojemnik 5 000 l, 

8. 650,00 zł za pojemnik 7 000 l, 

 

Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi                 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

1.            16,00 zł za pojemnik 120 l, 

2. 18,00 zł za pojemnik 140 l 

3. 30,00 zł za pojemnik 240 l, 

4. 42,00 zł za pojemnik 340 l, 

5. 95,00 zł za pojemnik 1100 l, 

6. 190,00 zł za pojemnik 2 500 l, 

7. 380,00 zł za pojemnik 5 000 l, 

8. 550,00 zł za pojemnik 7 000 l, 


