
 

 

UCHWAŁA NR LII/1383/22 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 28 kwietnia 2022 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 2022 r. 

poz. 559 i 583) w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a pkt 1, 3 i 5, ust. 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151) oraz art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648) Rada Miejska Wrocławia uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i na jednego mieszkańca przypada 27 m² lub 

mniej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 

iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny wynosi: 

1) dla nieruchomości, w których na jednego mieszkańca przypada więcej niż 27 m² powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego – 25,50 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, 

2) dla nieruchomości, w których na jednego mieszkańca przypada 27 m² lub mniej powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego – 1,20 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dla nieruchomości zabudowanych budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne 

stawka opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio: 

1) 29,50 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość; 

2) 1,30 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 

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

selektywny, stawka podwyższona opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi: 

1) dla nieruchomości, w której na jednego mieszkańca przypada więcej niż 27 m² powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego – 51 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, 
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2) dla nieruchomości, w której na jednego mieszkańca przypada 27 m² lub mniej powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego – 2,40 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dla nieruchomości zabudowanych budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne 

stawka opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio: 

1) 59 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość; 

2) 2,60 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 

§ 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 

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

§ 5. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawka 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

wynosi za: 

1) worek o pojemności 80 litrów – 12,12 zł; 

2) worek o pojemności 120 litrów – 18,19 zł; 

3) pojemnik o pojemności 0,06 m³ – 3,17 zł; 

4) pojemnik o pojemności 0,08 m³ – 4,23 zł; 

5) pojemnik o pojemności 0,12 m³ – 6,34 zł; 

6) pojemnik o pojemności 0,24 m³ – 12,69 zł; 

7) pojemnik o pojemności 0,36 m³ – 19,04 zł; 

8) pojemnik o pojemności 0,66 m³ – 34,92 zł; 

9) pojemnik o pojemności 1,10 m³ – 58,20 zł; 

10) pojemnik o pojemności 7,00 m³ – 370,41 zł; 

11) pojemnik o pojemności 10,00 m³ – 529,16 zł; 

12) pojemnik o pojemności 16,00 m³ – 846,66 zł. 

§ 6. Jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka podwyższona opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi za: 

1) worek o pojemności 80 litrów – 24,24 zł; 

2) worek o pojemności 120 litrów – 36,38 zł; 

3) pojemnik o pojemności 0,06 m³ – 6,34 zł; 

4) pojemnik o pojemności 0,08 m³ – 8,46 zł; 

5) pojemnik o pojemności 0,12 m³ – 12,68 zł; 

6) pojemnik o pojemności 0,24 m³ – 25,38 zł; 

7) pojemnik o pojemności 0,36 m³ – 38,08 zł; 

8) pojemnik o pojemności 0,66 m³ – 69,84 zł; 

9) pojemnik o pojemności 1,10 m³ – 116,40 zł; 

10) pojemnik o pojemności 7,00 m³ – 740,82 zł; 

11) pojemnik o pojemności 10,00 m³ – 1058,32 zł; 

12) pojemnik o pojemności 16,00 m³ – 1693,32 zł. 
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§ 7. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. 

poz. 4461). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

Łukasz Olbert 
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