
UWAGA OD DNIA 01 STYCZNIA 2021 r. NA TERENIE GMINY ŁĄCK 

OBOWIĄZUJĄ NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

W związku ze wzrostem mas odpadów komunalnych, w celu zbilansowania systemu  

od stycznia 2021 r. na terenie Gminy Łąck będą obowiązywały nowe stawki opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszące odpowiednio: 

Zabudowa jednorodzinna:  
Miesięczna stawka opłaty od każdej osoby zamieszkującej 
nieruchomość – w przypadku przekazywania bioodpadów 
do odbioru (brak kompostownika) 

 
 

33,00 zł 

Zabudowa jednorodzinna:  
Miesięczna stawka opłaty od każdej osoby zamieszkującej 
nieruchomość – w przypadku nieprzekazywania 
bioodpadów do odbioru (posiadanie przydomowego 
kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów)  

 
 

27,00 zł 

Zabudowa wielolokalowa:  
Miesięczna stawka opłaty od każdej osoby zamieszkującej 
nieruchomość 

 
27,00 zł 

 

Nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkowa: 
Roczna (ryczałtowa) stawka opłaty od każdej nieruchomości 
rekreacyjno-wypoczynkowej 

 
181,90 zł 

 

Nieruchomości 
niezamieszkałe 

 
worek 60l. 

[1 szt.] 
 

worek 120l. 
[1 szt.] 

pojemnik 120 l. 
[1 szt.] 

pojemnik 
240 l. 
[1 szt.] 

 
pojemnik 
1100 l.  
[1 szt.] 

 

 
9,09 zł 

 
18,19 zł 6,34 zł 12,69 zł 58,20 zł 

 

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) zmiana stawki opłaty nie powoduje 

konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości,  

gdyż do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty 

wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji. 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany 

związane z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości np.: z przeprowadzką osób, 

narodzinami dzieci itp. mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać, w terminie  

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana  

lub w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku śmierci mieszkańca. 

Niezachowanie powyższych terminów skutkuje niemożnością wprowadzenia deklaracji 

zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres, w którym wystąpiło dane zdarzenie  

– art. 6m ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439). 

 



UWAGA:  

➢ w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację,  

nie posiada kompostownika przydomowego, nie kompostuje bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne lub uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, 

w celu weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym wskazanej w deklaracji informacji 

o kompostowaniu bioodpadów, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku 

wydaje decyzję o utracie prawa do zwolnienia (co oznacza naliczenie opłat  

w wysokości 33,00 zł/os.). Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie 

wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego 

zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – art. 6k ust. 4b, ust. 4c ustawy  

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

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1439); 

➢ w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje 

je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. W takiej sytuacji 

otrzymacie Państwo na pojemniku naklejkę informującą o niewłaściwym 

wysegregowaniu odpadów. Brak segregowania odpadów skutkuje naliczeniem  

w drodze decyzji stawki opłaty podwyższonej stanowiącej odpowiednio: dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych: dwukrotność stawki podstawowej, dla właścicieli 

nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych oraz niezamieszkałych: czterokrotność 

stawki podstawowej – art. 6ka w związku z art. 6k ust. 3 ustawy  

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

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1439). 

 


