
Zmiana stawki opłaty za odpady dla nieruchomości 

niezamieszkałych od 1 lipca 2022 r.!  

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr LIV/663/2022 Rady Miejskiej w Stalowej Woli od  

1 lipca 2022 będą obowiązywać nowe stawki opłaty za pojemniki dla nieruchomości 

niezamieszkanych, czyli np. biur, sklepów czy firm. 

W najbliższych dniach właściciele tych nieruchomości otrzymają zawiadomienie o zmianie 

wysokości opłaty. 

Kogo dotyczy zmiana? 

Od 1 lipca 2022 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za pojemnik  o pojemności 1100 l,  

1500 l, 2 500 l, 7 000 l, 9 000 l, 10 000 l  na nieruchomościach: 

 niezamieszkanych  (czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne np. biura, sklepy, szkoły, restauracje), 

 mieszanych w części niezamieszkanej  (czyli takich, na których w części 

zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują i powstają odpady komunalne 

np. biura, sklepy, szkoły, restauracje). 

Stawka za pojemnik (worek) 120 l i 240 l nie ulega zmianie. 

Stawki dla mieszkańców pozostają bez zmian i nadal będą wynosić 13 zł. 

Ulgi dla rodzin wielodzietnych w wysokości 1 zł od członka rodziny wielodzietnej (2 

dorosłych +3 lub więcej dzieci bądź 1 rodzic + 3 i więcej dzieci), wspólnie zamieszkującej na 

danej nieruchomości  

- ulga z tytułu kompostowania bioodpadów w wysokości 1 zł od każdego mieszkańca domu 

jednorodzinnego, gdzie zadeklarowano posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim 

bioodpadów 

Jeśli należy Ci się ulga, złóż stosowną deklarację. Druk deklaracji wraz z załącznikami 

dostępna jest na stronie www.odpady.stalowawola.pl 

 

Skąd zmiana stawki? 

W nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniono sposób 

przeliczenia opłaty za pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 

powstałych na nieruchomościach niezamieszkanych. Na wniosek samorządów zwiększono też 

maksymalną stawkę, jaką gmina może uchwalić dla pojemnika 120 l na 26,80 zł w roku 2022. 

Stawki za pozostałe pojemniki są wyliczane na podstawie proporcjonalności w stosunku do 

pojemnika 120 l.  

W naszym mieście stawki za pojemnik są utrzymane na najniższym możliwym poziomie. 



Czy trzeba składać nową deklarację? 

Nie, jeśli prawidłowo złożyłeś deklarację za odpady. Zmiana stawek opłaty za pojemnik 

nie powoduje konieczności składania deklaracji dla właścicieli nieruchomości, którzy 

wcześniej prawidłowo złożyli deklarację za odpady. 

Skąd otrzymam informację w jakiej wysokości mam wpłacać opłatę za odpady od lipca? 

Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkanych i mieszanych 

otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. 

Jeżeli dane dot. ilości osób (część zamieszkana) i pojemników (część niezamieszkana) będą 

zgodne ze stanem faktycznym, to po otrzymaniu zawiadomienia nie trzeba umawiać się 

na wizytę w urzędzie, ani ponownie składać deklaracji, wystarczy zmienić kwotę uiszczanej 

co miesiąc opłaty na właściwą. 

Jak obliczana jest nowa stawka opłaty za odpady wskazana w zawiadomieniu? 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej 

liczby pojemników lub worków o określonej pojemności, liczby ich opróżnień lub odbiorów 

wynikających z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, określonych na podstawie 

harmonogramu odbioru odpadów komunalnych  oraz stawki tej opłaty. 

Nowa wysokość opłaty zostanie obliczona na podstawie obowiązującej deklaracji według 

wzoru: 

(zadeklarowana liczba pojemników/worków) x (nowa stawka obowiązująca od 1 lipca 2022 r. 

za pojemnik lub worek o określonej pojemności) = nowa wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Obowiązujące nowe stawki dla pojemnika/worka są dostępne w tabeli: 

Rodzaj pojemników w których gromadzone są 

odpady 

 

Stawka opłaty za pojemnik lub worek 

   120 l 5,00 zł 

   240 l 10,00 zł 

 1 100 l 45,83 zł 

 1 500 l 62,50 zł 

 2 500 l 104,17 zł 

 7 000 l  291,67 zł 

 9 000 l  375,00 zł 

10 000 l  416,67 zł 

 

Czy zmieni się nr rachunku bankowego lub termin płatności? 

Nie. Numer indywidualnego rachunku bankowego oraz termin uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Pierwsza opłata zgodna 



z nowo obowiązującymi stawkami powinna zostać wpłacona na indywidualny numer 

rachunku bankowego do dnia 15 sierpnia 2022 r. Jeżeli nadal nie otrzymałeś pisma z nr konta 

skontaktuj się z nami. 

Gdzie uzyskać pomoc? 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: 

 telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 

tel. (15) 6433575, (15) 6433586, (15) 6433587, (15) 6433449  

 

 


