
 

 

UCHWAŁA NR XXV/665/20 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 23 lipca 2020 r. 

w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) w związku z art. 6k ust. 1, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875), Rada Miejska Wrocławia 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Jeżeli na jednego mieszkańca danej nieruchomości przypada 27 m² lub mniej powierzchni lokalu 

mieszkalnego, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn powierzchni lokalu 

mieszkalnego oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o powierzchni lokalu mieszkalnego – rozumie się przez to powierzchnię 

użytkową budynku lub jego części określoną w art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). 

§ 2. 1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od znajdującego zastosowanie sposobu jej ustalania, 

o którym mowa w § 1, wynosi: 

1) 1,20 zł od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego; 

2) 25,50 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 

2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale 

mieszkalne, stawka, o której mowa w ust. 1, wynosi: 

1) 1,30 zł od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego; 

2) 29,50 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 

§ 3. 1. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, stawka podwyższona opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności  

od znajdującego zastosowanie sposobu jej ustalania, o którym mowa w § 1, wynosi: 

1) 2,40 zł od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego; 

2) 51,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 
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2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale 

mieszkalne, stawka, o której mowa w ust. 1, wynosi: 

1) 2,60 zł od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego; 

2) 59,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.. 

§ 4. Zwalnia się w części z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W takim przypadku wysokość opłaty 

wyliczoną w oparciu o § 2 ust. 2 pomniejsza się o 1,00 zł. 

§ 5. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik  

lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych o określonej pojemności: 

1) worek 80 litrów – 12,12 zł; 

2) worek 120 litrów – 18,19 zł; 

3) pojemnik 0,06 m³ – 3,17 zł; 

4) pojemnik 0,08 m³ – 4,23 zł; 

5) pojemnik 0,12 m³ – 6,34 zł; 

6) pojemnik 0,24 m³ – 12,69 zł; 

7) pojemnik 0,36 m³ – 19,04 zł; 

8) pojemnik 0,66 m³ – 34,92 zł; 

9) pojemnik 1,10 m³ – 58,20 zł; 

10) pojemnik 7,00 m³ – 370,41 zł; 

11) pojemnik 10,00 m³ – 529,16 zł; 

12) pojemnik 16,00 m³ – 846,66 zł. 

§ 6. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w § 5 nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę podwyższoną za pojemnik lub worek 

przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych o określonej pojemności: 

1) worek 80 litrów – 24,24 zł; 

2) worek 120 litrów – 36,38 zł; 

3) pojemnik 0,06 m³ – 6,34  zł; 

4) pojemnik 0,08 m³ – 8,46 zł; 

5) pojemnik 0,12 m³ – 12,68 zł; 

6) pojemnik 0,24 m³ – 25,38 zł; 

7) pojemnik 0,36 m³ – 38,08 zł; 

8) pojemnik 0,66 m³ – 69,84 zł; 

9) pojemnik 1,10 m³ – 116,40 zł; 

10) pojemnik 7,00 m³ – 740,82 zł; 

11) pojemnik 10,00 m³ – 1058,32 zł; 

12) pojemnik 16,00 m³ – 1693,32 zł. 

§ 7. Traci moc uchwała nr VII/72/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie metod 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. 

poz. 4607). 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4461



§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

Jarosław Charłampowicz 
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