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GM I NA  BU RZE NI N  

  

Informacja o aktualnie obowiązujących stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na terenie której położone są ich 
nieruchomości. Opłaty określane są w składanej do wójta gminy deklaracji przy uwzględnieniu metody 
i stawek opłat określonych w uchwale rady gminy.  
W Gminie Burzenin przyjęta została metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od osoby. Od 1 lipca 2020 r., zgodnie z uchwałą nr XX/161/2020 Rady Gminy Burzenin z 
dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik określonej pojemności, stawki opłaty 
wynoszą: 
•    22,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  
•    44,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
   
 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z powyższą uchwałą stawki opłat za pojemniki 
o określonej pojemnościach wynoszą:  
•    gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za pojemnik 
wynoszą: 
1) pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 6,35 zł;  
2) pojemnik o pojemności 140 l – 7,41 zł;  
3) pojemnik o pojemności 240 l – 12,70 zł;  
4) pojemnik o pojemności 1100 l – 58,21 zł;  
5) pojemnik o pojemności 7000 l – 370,43 zł.  
 
 
•    gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności wynosi: 
1) pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 12,70 zł;  
2) pojemnik o pojemności 140 l – 14,82 zł;  
3) pojemnik o pojemności 240 l – 25,40 zł;  
4) pojemnik o pojemności 1100 l – 116,42 zł;  
5) pojemnik o pojemności 7000 l – 740,86 zł.   
 
Jednocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, że zobowiązani są złożyć nową deklarację w 
przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian, tj. zwiększa/zmniejsza się liczba osób 
zamieszkujących nieruchomość, zmienił się właściciel nieruchomości, zmianie ulega liczba lub wielkość 
pojemników (nieruchomości niezamieszkałe). 


