
Poraj, dnia 15.02.2016 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 
 Urząd Gminy Poraj zawiadamia, iż stawka opłaty z tytułu gospodarowania 

odpadami komunalnymi uiszczana przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych 

na terenie Gminy Poraj w roku 2016 wynosi: 

 

 Zadeklarowana segregacja 

odpadów 

Zadeklarowany brak 

segregacji odpadów 

Nieruchomości zamieszkałe 

( ilość zamieszkałych osób ) 

- 1 osoba- 7 zł/ osoba; 

- 2 osoby- 6,5 zł/ osoba; 

- 3 osoby 6 zł / osoba; 

- 4 osoby 5 zł/ osoby; 

- 5 osób i powyżej- 4,5 zł/ 

osoby. 

 

1 osoba- 14 zł/ osoba; 

- 2 osoby- 13 zł/ 

osoba; 

- 3 osoby 12 zł / 

osoba; 

- 4 osoby 10 zł/ 

osoby; 

- 5 osób i powyżej- 

8,5 zł/ osoba. 

 

Nieruchomości niezamieszkałe 

( zadeklarowany pojemnik na 

odpady zmieszane ) 

- pojemnik 80 l – 14,00 zł; 

- pojemnik 120 l – 16, 00 zł; 

- pojemnik 140l -  18, 00 zł; 

- pojemnik 240 l – 26,00 zł; 

- pojemnik 770 l – 55,00 zł; 

- pojemnik 1100 l – 80, 00 zł; 

- pojemnik 7 m
3
 – 650 zł . 

- pojemnik 80 l -25, 00 

zł; 

- pojemnik 120 l - 28,00 

zł; 

- pojemnik 140l - 30,00 

zł 

- pojemnik 240 l - 40,00 

zł 

- pojemnik 770 l - 120,00 

zł 

- pojemnik 1100 l - 170 zł 

- pojemnik 7 m
3
 -1000,00 

zł . 

Nieruchomości niezamieszkałe, na 

których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe, 

wykorzystwane przez część roku 

Stawka ryczałtowa za rok 

od domku letniskowego, 

działki lub od innej 

nieruchomości 

wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-

wypoczynkowe 

wykorzystywanej przez 

część roku: 92, 30 zł 

Stawka ryczałtowa za 

rok od domku 

letniskowego, działki 

lub od innej 

nieruchomości 

wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno 

wypoczynkowe 

wykorzystywanej 

przez część roku:       
184,60 zł 



 Terminy wnoszenia opłat przedstawiają się następująco: 

 

Nieruchomości zamieszkałe Nieruchomości niezamieszkałe Nieruchomości niezamieszkałe, 

na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne 

nieruchomości 

wykorzystywane na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe, 

wykorzystwane przez część 

roku 

- styczeń, luty: do 10 

marca danego roku; 

- marzec, kwiecień: do 

10 maja danego roku; 

- maj, czerwiec: do 10 

lipca danego roku; 

- lipiec, sierpień: do 10 

września danego roku : 

- wrzesień, październik: 

do 10 listopada danego 

roku ; 

- listopad, grudzień: do 

31 grudnia danego roku. 

- styczeń, luty: do 10 marca 

danego roku ; 

- marzec, kwiecień: do 10 

maja danego roku; 

- maj, czerwiec: do 10 lipca 

danego roku ; 

- lipiec, sierpień: do 10 

września danego roku: 

- wrzesień, październik: do 

10 listopada danego roku; 

- listopad, grudzień: do 31 

grudnia danego roku. 

Ryczałt płatny w dwóch 

równych ratach w terminie: 

I rata- do 10 lipca danego 

roku; 

II rata – do 10 listopada 

danego roku. 

 

Informacja: 
 

 Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zmianami ) w 

przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości 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 z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

  

 Zgodnie z art. 6m ust. 2 oraz 6q ust. 3 cytowanej powyżej ustawy: ,,W przypadku 

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nowa 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana”; ,,W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej 

wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 

stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów 

komunalnych była świadczona”. 

  

 

 

 



 
Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U. z 

2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami ); 

2) Uchwała Nr 56(VIII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi ( publikacja: Dziennik Urzędowy Woj. Ślaskiego z 2015 r., poz. 2790); 
3) Uchwała Nr 109 (XIV)15 Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( publikacja: Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 

2015 r., poz. 7279 ). 

 

 

 

Wójt Gminy Poraj 

/-/ Łukasz Stachera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


