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REGULAMIN 

 

OPŁAT I ROZLICZANIA  KOSZTÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Z ZASOBÓW WŁASNYCH I ZLECONYCH MPGN SP. Z O.O. 

 
1. Podstawę prawną w zakresie ustalania opłat i rozliczania kosztów wywozu odpadów komunalnych 

stanowią: 

 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391 oraz z 2012 r. poz. 951), zwana dalej Ustawą, 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21), 

 Uchwała Nr XXXI/149/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-

Pom. z dnia 14 stycznia 2013 r., poz. 329),  

 Uchwała Nr XXXIV/22/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - miasto Grudziądz, 

 Uchwała Nr XXXI/152/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

gminy-miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 14 stycznia 2013 r., poz. 331), 

  Uchwała Nr XXVII/105/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2012 r. w sprawie 

podziału obszaru gminy-miasto Grudziądz na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 8 października 2012 r. 

Poz. 2072) , 

 Uchwała Nr XXXI/151/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-

miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 330), 

  Uchwała Nr XXXIV/23/13Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

na terenie gminy-miasto Grudziądz, 

 Uchwała nr XXXVII/72/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy  

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 Uchwała nr XXXVIII/80/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 10 lipca 2013  r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy – miasto 

Grudziądz. 

 Uchwała nr XXXVIII/81/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych  

na terenie gminy – miasto Grudziądz. 

 

2. Do kosztów gospodarki odpadami komunalnymi zalicza się koszty utrzymania i wywozu pojemników 

usytuowanych na posesji (na podstawie deklaracji) oraz koszt opłaty dodatkowej obejmującej:  koszty 

wywozu gabarytów i innych odpadów z nieruchomości, koszty dzierżawy, windykacji i rozliczenia 

użytkowników lokali oraz inne koszty dotyczące gospodarki odpadami zgodnie z kalkulacją usługi 

MPGN Sp. z o.o. 
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3. Koszty gospodarki odpadami komunalnymi  oblicza się miesięcznie na gospodarstwo domowe i na lokal 

użytkowy. Obowiązek zgłaszania wszelkich zmian należy do użytkownika lokalu (w szczególności  

w przypadku opuszczenia lokalu lub jego zasiedlenia itp.) 

 

      3a.     Za gospodarstwo domowe  uważa się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, 

mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie 

stanowią gospodarstwo jednoosobowe. 

 

3b. Opłaty związane z gospodarką odpadami dla lokalu użytkowego nie mogą być niższe niż opłaty 

przewidziane dla gospodarstwa domowego. W przypadku przekroczenia kwoty przypadającej  

na gospodarstwo domowe, przyjmuje się dla lokalu użytkowego opłatę wynikającą z deklaracji. 

 

3c. Za osoby zamieszkałe w lokalu uważa się: 

 osoby w nim zameldowane na pobyt stały lub czasowy, 

 osoby przebywające z danym lokalu ponad 2 miesiące. 

 

4. Użytkownicy lokali w zasobach Spółki i zleconych zobligowani są do segregacji odpadów komunalnych. 

W przypadku braku segregacji i nałożeniu kar pieniężnych przez Gminę na konkretną nieruchomość, 

użytkownicy tej nieruchomości oraz wszystkich współkorzystających ponoszą konsekwencje finansowe 

liczone na każde gospodarstwo domowe i lokale użytkowe o ile znajdują się w budynku. Kara pieniężna 

może nie obciążać użytkowników nieruchomości w przypadku udokumentowania i wskazania osoby  

lub osób, które są odpowiedzialne za brak segregacji odpadów. Wówczas kara pieniężna dochodzona 

będzie od osoby wskazanej i wobec której udowadniano w/w czyn.  

 

5. Zmiany mające wpływ  na opłaty w stosunku do gospodarstw domowych i lokali użytkowych zgłoszone  

przez ich użytkowników w danym miesiącu będą miały skutek w miesiącu następnym. Niezgłoszenie 

zmian do UM i do MPGN w celu korekty deklaracji zbiorczej przez MPGN, po otrzymaniu  zgody  

na zwolnienie z opłaty przez odpowiedni organ, skutkować będzie naliczaniem opłat do czasu uzyskania 

zgody na zwolnienie.  

 

6. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego dokonana zostanie analiza kosztów wywozu gabarytów 

lub innych odpadów do punktu PSZOK z nieruchomości, pozwalająca określić wysokość opłaty 

dodatkowej wynikającej z kalkulacji, o której mowa w pkt. 2 na kolejny okres rozliczeniowy. 

 

7. Niedobory rozliczane będą na każde gospodarstwo domowe w poszczególnych okresach 

rozliczeniowych. Nadwyżka pozostanie na koncie nieruchomości i wpłynie na wysokość opłaty 

wynikającej z kalkulacji, o której mowa w pkt. 2, w kolejnym okresie rozliczeniowym i zostanie 

przeznaczona na przyszłe koszty związane z wywozem gabarytów i innych odpadów do punktu PSZOK  

z nieruchomości. 

 

8. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. 

 

9. W przypadku zmiany użytkownika lokalu mieszkalnego lub użytkowego nabywca przejmuje wszelkie 

skutki rozliczenia. 

 

10. Tracą moc wszelkie dotychczasowe uregulowania dotyczące rozliczeń kosztów wywozu nieczystości 

stałych. 

11. Zmiany uregulowań prawnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynikających wprost  

z uchwał Rady Miejskiej Grudziądza nie będą wymagały wprowadzania zmian zapisów w niniejszym 

regulaminie, a obowiązywać będą z chwilą wejścia w życie odpowiednich uchwał.  


