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Informacja o obowiązujących w 2020 roku stawkach 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Informujemy mieszkańców Gminy Malechowo, że począwszy od 01 lutego 2020 r. 
zmianie ulegną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na których 
zamieszkują mieszkańcy.  
 

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Uchwały nr XVI/104/2019 Rady Gminy Malechowo 
z dnia 20.12.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej stawki tej opłaty (Dz. 
U. Woj. Zachodniopomorskiego z 30 grudnia 2019 r., poz. 6977) 
Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 lutego 2020 roku: 

1. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w 
sposób selektywny ustalona została w wysokości 16,00 zł za każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość, 

2. miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 40,00 zł za 
każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
 

Wprowadzenie nowej stawki nie wiąże się z koniecznością składania deklaracji 
aktualizujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt Gminy 
Malechowo w najbliższym czasie wystosuje do wszystkich właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych zawiadomienia ze zmienioną wysokością opłaty – wyliczoną jako iloczyn 
nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji. Opłatę uiszcza się 
wówczas do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości podanej w 
otrzymanym zawiadomieniu. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc luty 
2020 r. i kolejne miesiące bieżącego roku, należy dokonać dopłatę do wysokości nowych 
stawek obowiązujących od 1 lutego 2020r. Jednocześnie zawiadomienie to stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku niewpłacania w 
obowiązujących terminach należnych kwot opłat lub wpłacania ich w niepełnej wysokości. 
 

Wójt Gminy Malechowo 

            /-/ Radosław Nowakowski 
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