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 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 

z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),  

 Uchwała Nr XXVIII/131/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Końskowola (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 69), 

 Uchwała Nr XXVII/123/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 4255), 

 Uchwała nr XXVIII/132/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 70), 

 Uchwała Nr XXXII/152/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia dopłat 
do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 2425), 

 Uchwała Nr XXXVIII/174/13 Rady Gminy Końskowola z dnia 25 września 2013 roku w sprawie warunków 
i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 4037). 

 

 wypełniony formularz deklaracji.  

 w przypadku korzystania z dopłat druk oświadczenia o liczbie zamieszkujących osób. 

 pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony 
odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.  

 

 Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola, tel.: (81) 881 62 01, Sekretariat (I piętro , 
pokój nr 15), Referat Budżetu i Finansów (parter-pokój nr 3), oraz Referat Gospodarki Komunalnej (I piętro – 
pokój nr 22), 

 przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej e-PUAP - o ile Składający deklarację posiada 
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny 
złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP,  

 przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). 

 

 złożenie deklaracji jest wolne od opłat.  

 opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 
odpis, wypis lub kopię: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. 

 opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Gminy Końskowola: 
nr rachunku: 06 8741 0004 0000 2206 2000 0010 

• Podstawa prawna1

• Wymagane dokumenty 2

• Miejsce składania dokumentów3

• Opłaty4

KARTA USŁUGI 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola 
tel.: (81) 881 62 01, fax: (81) 881 62 02, e-mail: ugkonskowola@post.pl 
www.konskowola.info.pl BIP: www.ugkonskowola.bip.lubelskie.pl 
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 bez zbędnej zwłoki. 

 
 brak. 

 
a) obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:  

 w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej 
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, 

 w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za 
każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne, 

b) termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Końskowola deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

 w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany, 

c) termin złożenia pierwszej deklaracji, miejsce złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz wzór deklaracji określa uchwała Rady Gminy stanowiąca akt prawa 
miejscowego, 

d) obowiązek złożenia deklaracji oraz ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszą:  

 właściciele nieruchomości, rozumiani także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością, 

 jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowioną odrębną 
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd 
nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie 
został wybrany, 

e) wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz metodę naliczania opłaty określa Rada Gminy 
w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego. 
W Gminie Końskowola ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
gospodarstwa domowego (w przypadku nieruchomości zamieszkałych) oraz za pojemnik (w przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych). Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi: 

 dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy: 
- 28 zł miesięcznie w przypadku segregowania odpadów 
- 35 zł miesięcznie w przypadku braku segregacji odpadów 

 dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne: 
w przypadku segregowania odpadów: 

- 28 zł miesięcznie za pojemnik 240 l 
- 104 zł miesięcznie za pojemnik 1100 l 

w przypadku braku segregacji odpadów: 
- 35 zł miesięcznie za pojemnik 240 l 
- 140 zł miesięcznie za pojemnik 1100 l 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn: 
- liczby gospodarstw i stawki opłaty (dla nieruchomości zamieszkałych) 
- liczby pojemników i stawki opłaty (dla nieruchomości niezamieszkałych) 
 

• Termin załatwienia sprawy5

• Tryb odwoławczy 6

• Dodatkowe informacje7
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Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje jedna lub dwie osoby i śmieci są segregowane opłaty 
będą wynosić:  

 dla gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba  -  16 zł 

 dla gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje dwie osoby   -  22 zł 
Warunkiem skorzystania z ww. ulgi jest złożenie stosownego oświadczenia o ilości osób zamieszkujących 
w gospodarstwie domowym.  

f) termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
Opłaty należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca na konto Gminy Końskowola  
Nr 06 8741 0004 0000 2206 2000 0010  przelewem, zgodnie ze złożoną deklaracją. 
Opłaty uiszczane w oddziałach Banku Spółdzielczego Końskowola na terenie Końskowoli są zwolnione 
z prowizji.    

g) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Końskowola określa, w drodze 
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze.  
 

 
Godziny pracy Urzędu Gminy Końskowola: 

 poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; 

 środa - 9:00 – 17:00 
 

Interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy Końskowola przyjmowani są przez: 

 Wójta Gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; środę - 8:00 – 9:00 

 Sekretarza Gminy w przypadku nieobecności wójta w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; 
środę - 9:00 – 17:00   

 

 

• Uwagi8


