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Urząd Gminy Gniezno 
 

Szanowni Państwo - właściciele nieruchomości 
 

Zmieniona w ubiegłym roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy 
zadanie przejęcia z dniem 1 lipca 2013r. od właścicieli nieruchomości obowiązków, związanych z 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Od tego dnia przestaną obowiązywać dotychczasowe umowy na odbiór 
odpadów.  

 Gmina Gniezno wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę który, będzie odbierał odpady z 
poszczególnych nieruchomości, a właściciele nieruchomości będą dokonywać opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy. Rada Gminy Gniezno zadecydowała o metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawkę tej opłaty i stawkę za pojemnik o określonej pojemności.  
Podstawą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami będzie deklaracja składana przez właściciela 
nieruchomości.  
 
 Opłatę za odpady komunalne powstające na zamieszkałych nieruchomościach (domy 

jednorodzinne, budynki wielolokalowe i tym podobne) wyliczyć należy w oparciu o liczbę 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  
• Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny wynosi 8,00 zł od każdego mieszkańca.  
• Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób nieselektywny wynosi 15,00 zł od każdego mieszkańca.  
 
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na niezamieszkałych 

nieruchomościach (domki letniskowe, domki na rodzinnych ogrodach działkowych, szkoły, 
przedszkola, żłobki, biblioteki, cmentarze, restauracje, bary, hotele, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju 
zakłady produkcyjne, usługowe i tym podobne) stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami 
komunalnymi oraz poniższej stawki. 
• Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od: 
1) pojemnika o pojemności 120 l - 35,00 zł brutto  
2) pojemnika o pojemności 240 l - 50,00 zł brutto 
3) pojemnika o pojemności 1100 l - 220,00 zł brutto 
 

• Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób nieselektywny powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od: 

1) pojemnika o pojemności 120 l - 52,50 zł brutto 
2) pojemnika o pojemności 240 l - 75,00 zł brutto 
3) pojemnika o pojemności 1100 l - 330,00 zł brutto 
 
Opłatę uiszcza się miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty 
dotyczy, natomiast pierwszą opłatę obejmującą okres od 1 lipca do 30 lipca 2013 uiszcza się w terminie 
do 15 lipca 2013. W zamian za uiszczoną opłatę zostaną odebrane od Państwa dwa razy w miesiącu 
odpady komunalne zmieszane  i raz w miesiącu worek z plastikami i worek ze szkłem.  
 
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelne wypełnienie załączonej deklaracji. 
Jednocześnie informujemy o konieczności rozwiązania z dniem 30 czerwca 2013r. dotychczasowej umowy na 
odbiór odpadów, by uniknąć ponoszenia ewentualnej podwójnej opłaty (powyższa ustawa nie reguluje tej kwestii). 
Wypełnioną deklarację można przekazać pocztą na adres Urzędu Gminy w Gnieźnie al. Reymonta 2, 62-200 
Gniezno albo dostarczyć osobiście (pok. 3).  
Prosimy o niezwłoczny zwrot wypełnionych deklaracji. 
W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonów:  
(61) 424-57-64     Karolina Moszczyńska 
(61) 424-57-66    Rafał Skweres 


