
 
 

UCHWAŁA NR LVI/1166/22 
RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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, 1005 i 1079), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297) uchwala się, co następuje. 

§ 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) opłacie - rozumie się przez to opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. 
poz. 1297); 

2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

§ 3. 1. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właściciela nieruchomości lub części 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, wynosi 21 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właściciela 
nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, wynosi trzykrotność stawki, 
o której mowa w ust. 1, to jest 63 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 4. 1. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawki opłaty za 
jednokrotny odbiór pojemnika lub worka na nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne wynoszą: 

Stawki opłat za odpady komunalne zbierane selektywnie (zł) 

 
 
Lp. 

Rodzaj i pojemność  
pojemnika lub worka 

Stawka 
opłaty za 
odpady 

zmieszane 
(resztkowe) 

Stawka 
opłaty za 
metale i 

tworzywa 
sztuczne 

Stawka 
opłaty za 

papier 

Stawka 
opłaty za 

szkło 

Stawka 
opłaty za 

bioodpady 

1 2 3 4 5 6 7 

1. pojemnik 120 l 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 
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2. pojemnik 240 l 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 

3. pojemnik 660 l 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 

4. pojemnik 1100 l 54,18 54,18 54,18 54,18 54,18 

5. pojemnik 2500 l 123,13 123,13 123,13 123,13 123,13 

6. pojemnik 5000 l 246,25 246,25 246,25 246,25 246,25 

7. pojemnik 7000 l 344,76 344,76 344,76 344,76 344,76 

8. pojemnik 10000 l 492,51 492,51 492,51 492,51 492,51 

9. pojemnik 24000 l 1182,02 1182,02 1182,02 1182,02 1182,02 

10. pojemnik 36000 l 1773,03 1773,03 1773,03 1773,03 1773,03 

11. prasokontener 8000 394,01 394,01 394,01 394,01 394,01 

12. pasokontener 10000 l 492,51 492,51 492,51 492,51 492,51 

13. prasokontener 20000 l 985,02 985,02 985,02 985,02 985,02 

14. 
pojemnik 60 l - 
uzupełnienie do 
pozostałych pojemników 

2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

15. 
pojemnik 80 l - 
uzupełnienie do 
pozostałych pojemników 

3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 

16. worek 120 l 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 

17. worek 240 l 33,86 33,86 33,86 33,86 33,86 

2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej 
przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne wynosi trzykrotność stawki, o której mowa w ust. 1 i wynosi: 

Stawki opłat za odpady komunalne – brak selektywnej 
zbiórki (zł) 

 
 
Lp. 

Rodzaj i pojemność  
pojemnika lub worka 

Stawka 
opłaty za 
odpady 

zmieszane 
(resztkowe) 

Stawka 
opłaty za 
metale i 

tworzywa 
sztuczne 

Stawka 
opłaty za 

papier 

Stawka 
opłaty za 

szkło 

Stawka 
opłaty za 

bioodpady 

1 2 3 4 5 6 7 

1. pojemnik 120 l 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 
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2. pojemnik 240 l 35,46 35,46 35,46 35,46 35,46 

3. pojemnik 660 l 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 

4. pojemnik 1100 l 162,54 162,54 162,54 162,54 162,54 

5. pojemnik 2500 l 369,39 369,39 369,39 369,39 369,39 

6. pojemnik 5000 l 738,75 738,75 738,75 738,75 738,75 

7. pojemnik 7000 l 1034,28 1034,28 1034,28 1034,28 1034,28 

8. pojemnik 10000 l 1477,53 1477,53 1477,53 1477,53 1477,53 

9. pojemnik 24000 l 3546,06 3546,06 3546,06 3546,06 3546,06 

10. pojemnik 36000 l 5319,09 5319,09 5319,09 5319,09 5319,09 

11. prasokontener 8000 1182,03 1182,03 1182,03 1182,03 1182,03 

12. pasokontener 10000 l 1477,53 1477,53 1477,53 1477,53 1477,53 

13. prasokontener 20000 l 2955,06 2955,06 2955,06 2955,06 2955,06 

14. 
pojemnik 60 l - 
uzupełnienie do 
pozostałych pojemników 

8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 

15. 
pojemnik 80 l - 
uzupełnienie do 
pozostałych pojemników 

11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 

16. worek 120 l 50,79 50,79 50,79 50,79 50,79 

17. worek 240 l 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 

§ 5. 1. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ryczałtowa 
stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych uiszczanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje 
się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
wynosi 53 zł rocznie od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, 
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynosi 159 zł rocznie od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/345/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-pom. z 2015 r. 
poz. 4158, z 2017 r. poz. 2700, z 2019 r. poz. 6683 oraz z 2020 r. poz. 3399 i 5949). 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Monika Matowska 
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