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UCHWAŁA Nr …………… 

RADY GMINY KOŃSKOWOLA 

z dnia …………………….. r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o odpowiedniej 

pojemności. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6j ust. 2, 2a i 3, art. 6k ust. 1, ust. 3 i ust. 4a 

ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010  z późn. zm.) – Rada Gminy Końskowola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zgodnie z którą obowiązuje stawka od  gospodarstwa domowego, zróżnicowana w zależności 

od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. 

2. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbieranymi i 

odbieranymi w sposób selektywny: 

 

1) 25 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 

2) 45 zł dla gospodarstwa domowego dwuosobowego, 

3) 65 zł dla gospodarstwa domowego trzyosobowego, 

4) 85 zł dla gospodarstwa domowego czteroosobowego, 

5) 94 zł dla gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób. 

 

3. Ustala się miesięczne podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) 50 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 

2) 90 zł dla gospodarstwa domowego dwuosobowego, 

3) 130 zł dla gospodarstwa domowego trzyosobowego, 

4) 170 zł dla gospodarstwa domowego czteroosobowego, 

5) 188 zł dla gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób. 

§ 2. Dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

 

1. Ustala się miesięczne stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) 11 zł pojemnik o pojemności 240 l  

2) 54 zł pojemnik o pojemności 1 100 l  

3) 8 zł za worek o pojemności 60 l 

4) 11 zł za worek o pojemności 80 l 

5) 16 zł za worek o pojemności 120 l 

2. Ustala się miesięczne podwyższone stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej 

pojemności, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) 44 zł pojemnik o pojemności 240 l  

2) 216 zł pojemnik o pojemności 1 100 l  

3) 32 zł za worek o pojemności 60 l 

4) 44 zł za worek o pojemności 80 l 

5) 64 zł za worek o pojemności 120 l 
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§ 3. Ustala się zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w wysokości 5 zł w 

stosunku do stawek określonych w §1 ust. 2 uchwały. 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIV/222/2017 Rady Gminy Końskowola z dnia 29 listopada 2017 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 5050). 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Końskowola. 

 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego  i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2020  r. 
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UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U.2019.2010 z poźn. zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi mają pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie. 

Koszty te to:  

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

-tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

-obsługę administracyjną systemu 

-edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi 

         Zmiana stawki jest konieczna, jeżeli gmina ma zbilansować wciąż rosnące koszty 

funkcjonowania systemu. 

Zaproponowane wyższe stawki spełniają wymogi art. 6k ust. 2a i 3 w/w ustawy 

dotyczących maksymalnych stawek opłat.  

W uchwale wprowadzono również zapis wynikający z ustawowego obowiązku (art. 6k 

ust. 4a ustawy) zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, 

w przypadku gdy Rada Gminy wprowadzi możliwość kompostowania w regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest w związku z powyższym zasadne. 

 

 

 


