
Kazimierza Wielka, dn. 15 grudnia 2020r. 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. ulega 

zmianie system odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, które w części 

stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – w zakresie części 

niezamieszkanej tzw. nieruchomości mieszane, położonych na terenie Gminy Kazimierza 

Wielka. 

 

Na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Kazimierzy Uchwały Nr  XXXVI/279/2020  

z  dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, postanowiono o objęciu gminnym systemem gospodarki 

odpadami komunalnymi nieruchomości położonych na terenie Gminy Kazimierza Wielka, na 

których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

W stosunku do tych nieruchomości uchwalona została, zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), 

ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  

i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 180,00 zł za rok od nieruchomości, oraz 

stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel 

takiej nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny - w wysokości 360,00 zł za rok od nieruchomości. 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Nr XXXVI/281/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. w 

sprawie zmiany uchwały NR LXXI/503/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązani są do uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania z góry, w terminie do dnia 30 czerwca danego 

roku. W przypadku złożenia deklaracji po upływie terminu płatności określonego wyżej, właściciele 

nieruchomości, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 

14 dni od dnia złożenia deklaracji. 

 

W stosunku do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 

2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 z późn. zm.), miesięczna 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz stawki 

opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. 

 

Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. stawki opłat, zostały ustalone zgodnie ze znowelizowaną ustawą, na 

mocy Uchwały rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Nr XXXVI/282/2020 z dnia 11 grudnia 2020r., jeżeli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

1) w wysokości 6,00 zł - pojemnik o pojemności 120l, 

2) w wysokości 12,00 zł - pojemnik o pojemności 240l, 

3) w wysokości 58,00 zł - pojemnik o pojemności 1 100l, 

4) w wysokości 18,00 zł - worek o pojemności 120l. 

 

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności od pojemnika lub worka 

o określonej pojemności, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, ustalona została w dwukrotności w/w.  

 

 



 

WYBÓR I: PRZYSTĘPUJĘ DO SYSTEMU REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ 

             dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych     

              nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

Należy złożyć: 

 Zgodę na przystąpienie do systemu gospodarki odpadami zorganizowanego przez Gminę 

Kazimierza Wielka; 

 Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na druku 

obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.. 

 

Powyższe dokumenty należy złożyć pisemnie – osobiście, za pośrednictwem operatora 

pocztowego lub  poprzez profil zaufany ePUAP. Wzór Zgody na przystąpienie do systemu 

gospodarki odpadami zorganizowanego przez Gminę oraz wzór Deklaracji, dostępne są na stronie 

Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka http://www.kazimierzawielka.pl/, w zakładce „Nowy 

System Odbioru Odpadów”. 

 

Stosownie do złożonej deklaracji, Gmina Kazimierza Wielka zrealizuje odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych powstających na nieruchomości zgodnie z harmonogramem dostępnym 

na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. 

 

WYBÓR II: NIE PRZYSTĘPUJĘ DO SYSTEMU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ 

            dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych     

                   nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

Jeśli właściciel nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wyraża chęci przystąpienia do systemu 

Gminy, do jego obowiązków należeć będzie m.in. podpisanie umowy z przedsiębiorcą 

prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, 

wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Gminę.  

 

Listę podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej przedstawia poniższa tabela, 

którą znajdą Państwo na stronie http://www.kazimierzawielka.pl/, w zakładce „Nowy System 

Odbioru Odpadów” oraz w BIP Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. 

 
 

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości mieszanej -  

w zakresie części niezamieszkałej, ma obowiązek poinformować Gminę, który na podstawie 

art. 6 ust 5a ustawy prowadzi rejestr tych umów.  



 

Mając na uwadze powyższe, w przypadku wyboru Wariantu II, proszę o dostarczenie 

lub przesłanie do Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, na adres:  

ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka lub na adres e-mail: 

gkos@kazimierzawielka.pl, do dnia 31.01.2021r. kopii zawartej umowy na odbiór 

odpadów komunalnych obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

 

Pomimo wyłączenia z obowiązującego na terenie Gminy Kazimierza Wielka systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej 

zobowiązany jest do przestrzegania zasad dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, 

które określone zostały w prawie miejscowym i w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w  gminach. 

Wypełnianie obowiązków przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa 

wyżej będzie kontrolowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, zgodnie z art. 6 

ust. 5 a powyższej ustawy, natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, właściciel nieruchomości, 

który nie wykonuje obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 

odpadów podlega karze grzywny. Może ona sięgać do 5 000 zł. 

Złożone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych deklaracje o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wygasają z mocy prawa z dniem 

31.12.2020r. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą 

odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę. 

Informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka tel. 

413067421 wew. 131. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 
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