INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK

Lp.

NAZWA USŁUGI

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW:
Opłata za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób
1.
selektywny
2.

Za każdą zwiększoną częstotliwość odbioru worków, pojemników,
kontenerów z odpadami komunalnymi pochodzącymi z selektywnej
zbiórki odpadów

NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW:
Opłata za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w przypadku
1.
braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2.

Za każdą zwiększoną częstotliwość odbioru worków, pojemników,
kontenerów z odpadami komunalnymi pochodzącymi z
nieselektywnej zbiórki odpadów

1.

Zwalnia się z ¼ części opłat właścicieli nieruchomości których
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016
poz. 930 i poz. 1583)

ZWOLNIENIA z ¼ CZĘŚCI OPŁAT:

STAWKA OPŁATY
8,00 zł/os.
11,00 zł
16,00 zł/os.
25,00 zł

6,00 zł/ os.

Zwalnia się z ¼ części opłat rodziny wielodzietne, o których mowa w
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny (Dz. u. z
2016 r., poz. 785)

6,00 zł/ os
12,00 zł/ os

1.

Za każde przekazane 0,5 m3 odpadu ulegającego biodegradacji, ponad
normę tj. 0,5 m3 na rok/właściciela nieruchomości

10,00 zł

3.

Za każde przekazane 0,5 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
ponad normę tj. 0,5 m3 na rok/właściciela nieruchomości

60,00 zł

2.

DODATKOWE USŁUGI ŚWIADCZONE W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW:
2.
4.

Za każdy kilogram przekazanych opon, ponad normę tj. 4 szt. na
rok/właściciela nieruchomości
Za zaopatrzenie i odbiór worków z odpadami zielonymi
biodegradowalnymi

0,70 zł
3,50 zł

opracowano na podstawie:

- Uchwały Nr III/27/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj. –
Pom. z 2015 r. poz. 331), zmienionej Uchwałą Nr XX/157/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty oraz
- Uchwały Nr XVI/129/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, zmienionej
Uchwałą Nr XX/156/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada2016 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za
te usługi.

