
UWAGA ! 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zgodnie Uchwałą NR 
X/113/2019 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK z dnia 27. 06. 2019 r. z w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z 
nieruchomości położonych na terenie gminy Mirsk oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ze zm. 

W przypadku selektywnego zbierania odpadów stawka opłat jest w wysokości: 
1) 17 zł od jednego mieszkańca w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje do 4 
mieszkańców włącznie. 
2) jedna opłata 85 zł od gospodarstwa domowego w przypadku, gdy nieruchomość 
zamieszkuje 5 mieszkańców i więcej. 
 
W przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych stawka opłat jest w 
wysokości: 
1) 34 zł od jednego mieszkańca w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje do 4 
mieszkańców włącznie. 
2) jedna opłata 170 zł od gospodarstwa domowego w przypadku, gdy nieruchomość 
zamieszkuje 5 mieszkańców i więcej. 
 
Nieruchomości zamieszkałe (gospodarstwa domowe): 

Gospodarstwa domowe Opłata miesięczna, jeżeli 
odpady są segregowane  

Opłata miesięczna, jeżeli 
odpady są niesegregowane 

1 – osobowe 17 zł 34 zł 

2 - osobowe 17 zł x 2 = 34 zł 34 zł x 2 = 68 zł 

3 - osobowe 17 zł x 3 = 51 zł 34 zł x 3 = 102 zł 

4 – osobowe 17 zł x 4 = 68 zł 34 zł x 4 = 136 zł 

5 – osobowe i więcej jedna opłata 85 zł jedna opłata 170 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieruchomości niezamieszkałe (szkoły, przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady produkcyjne, 
ośrodki zdrowia): 

Pojemność Miesięczna stawka opłaty za 
jednorazowy odbiór 
pojemnika z odpadami, jeżeli 
odpady są segregowane 

Miesięczna stawka opłaty 
za jednorazowy odbiór 
pojemnika z odpadami, 
jeżeli odpady są 
niesegregowane 

do 120 l 22 44 

240 l 44 88 

1100 l 150 300 

 

Ustalona została również ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część 
roku, która wynosi: 

1) 160,00 zł rocznie od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, 
2) 320,00 zł rocznie od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
nieselektywny, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. 
 
Informuję, iż właściciele nieruchomości zostaną zawiadomieni o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i 
danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

W przypadku, gdy nastąpiła zmiany danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian należy złożyć w Urzędzie Miasta i 
Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk osobiście, za pomocą operatora pocztowego 
albo za pośrednictwem elektronicznej platformy podawczej nową deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą NR X/114/2019 
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK z dnia 27. 06. 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości, ze zm. 

Terminy płatności pozostają bez zmian. 



Bieżące informacje oraz nowe deklaracje dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
www.mirsk.pl w AKTUALNOŚCIACH w zakładce system gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk. 

Więcej informacji można uzyskać pod następującymi numerami: 

75 64 70 445 (informacje na temat systemu gospodarki odpadami, o terminach odbioru 
poszczególnych frakcji odpadów, zgłaszanie interwencji w sprawie braku odbioru odpadów 
komunalnych); 

75 64 70 448 (informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i deklaracji zmieniających, informacje w sprawie indywidualnych 
numerów kont bankowych, informacje o dokonanych wpłatach z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (nadpłaty, niedopłaty, zaległości)).  

75 78 34 467 (informacje na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych PSZOK). 
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