
                                              

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obowiązującej od 1 lutego 2019 r. 

  
 Wójt Gminy Wilkołaz informuje, iż w dniu 28 grudnia 2018r. została zmieniona uchwała w 

sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty.  Podjęta uchwała nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 8 stycznia 2019 r. poz. 162. 

 Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od  dnia   1 lutego 

2019 r. i przedstawiają się następująco: 

          - 6,00 zł od mieszkańca, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, 

          - 13,50 zł od mieszkańca, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany). 

 

 Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma 

zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na 

podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. 

 

 Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6m ust. 2a w/w ustawy zmiana stawek nie powoduje 

obowiązku złożenia nowej deklaracji, a opłata naliczana będzie w wysokości podanej w 

zawiadomieniu. 

 

 Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany 

związane ze zmianą ilości osób zamieszkałych (np. przeprowadzka, narodziny dziecka, zgon 

itp.) należy zgłaszać w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany do Urzędu Gminy Wilkołaz 

pokój nr 9 lub 16. 

 

 W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca 

wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. 

 

 Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

 Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki 

odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu 

zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty 

od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona 

gmina. 

 

 O wysokości opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują 

koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty 

obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi. 


