
INFORMACJA 
dotycząca 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI 
 

Urząd Miasta w Kłodzku informuje, że od dnia 01 lutego 2015 r. weszły w życie zmiany do 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1399 ze zm.). 

Zgodnie z nowelizacją przytoczonych przepisów, od dnia 01 lutego 2015 r., opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu wynikającemu z przepisów ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), czyli   

nie podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. 
 
 W związku z powyższym, wymiar miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, począwszy od 01 lutego 2015 r., należy obliczyć z zastosowaniem przedstawionych 
poniżej przykładów: 

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY OBLICZANA W STOSUNKU DO NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

brak zaokrąglenia opłaty dotyczy miesięcznej wysokości opłaty, czyli iloczynu tj. wyniku mnożenia ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość oraz stawki opłaty; 

zaokrągleniu nie podlega także jednostkowa stawka opłaty. 
 

Zbieranie odpadów w sposób selektywny Zbieranie odpadów w sposób zmieszany 

Liczba osób 
zamieszkujących 

nieruchomość 

Obowiązująca 
stawka opłaty 

[zł] 

Obliczona 
miesięczna 
wysokość 
opłaty [zł] 

Liczba osób 
zamieszkujących 

nieruchomość 

Obowiązująca 
stawka opłaty 

[zł] 

Obliczona 
miesięczna 
wysokość 

opłaty 
[zł] 

1 9,10 9,10 1 13,50 13,50 

2 9,10 18,20 2 13,50 27,00 

3 9,10 27,30 3 13,50 40,50 

4 9,10 36,40 4 13,50 54,00 

5 9,10 45,50 5 13,50 67,50 

6 9,10 54,60 6 13,50 81,00 

 
 

WYSOKOŚĆ OPŁATY OBLICZANA W STOSUNKU DO NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH- 
przykładowe wyliczenie dla nieruchomości wyposażonych w pojemnik o poj. 60 litrów; 

Uwaga! Każda nieruchomość niezamieszkała może być wyposażona w rożną ilość i pojemność pojemników; każda jednostkowa 
stawka opłaty jest uzależniona od pojemności pojemnika i sposobu zbierania odpadów komunalnych;  

brak zaokrąglenia opłaty dotyczy miesięcznej wysokości opłaty czyli iloczynu, tj. wyniku mnożenia ilości pojemników 
 oraz stawki opłaty; 

 zaokrągleniu nie podlega także jednostkowa stawka opłaty. 
 

Zbieranie odpadów w sposób selektywny Zbieranie odpadów w sposób zmieszany 

Liczba 
pojemników 

Obowiązująca 
stawka opłaty 

za poj. o 
pojemności 

60 l 
[zł] 

Obliczona 
miesięczna 
wysokość 
opłaty [zł] 

Liczba osób 
zamieszkujących 

nieruchomość 

Obowiązująca 
stawka opłaty 
za poj. o poj. 

60 l 
[zł] 

Obliczona 
miesięczna 
wysokość 

opłaty 
[zł] 

1 18,70 18,70 1 34,00 34,00 

2 18,70 37,40 2 34,00 68,00 

3 18,70 56,10 3 34,00 102,00 

4 18,70 74,80 4 34,00 136,00 

5 18,70 93,50 5 34,00 170,00 

 


