
 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 
 Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, właściciele nieruchomości nie będą mieli możliwości wyboru nieselektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. Ustawa wprowadziła obowiązek selektywnej zbiórki 

odpadów dla każdego właściciela nieruchomości, a tym samym zakaz zbierania odpadów 

w sposób nieselektywny1. Wszyscy mieszkańcy, którzy wcześniej zadeklarowali 

nieselektywne gromadzenie odpadów oraz Ci którzy będą chcieli skorzystać z ulgi  

za kompostowanie bioodpadów będą zobowiązani złożyć nową deklarację, której wzór został 

określony Uchwałą Rady Gminy Łukowica Nr IX/73/19 z dnia 6 listopada 2019 roku.  

  

 Zgodnie z uchwałą nr IX/72/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 listopada 2019 r. 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2020 roku będzie 

wynosiła: 

- 18,00 zł od jednego mieszkańca za odpady które będą oddawane w sposób selektywny 

(stawka podstawowa); 

- 15,00 zł od jednego mieszkańca za odpady które będą oddawane w sposób selektywny 

a bioodpady będą kompostowane na terenie nieruchomości w przydomowych 

kompostownikach (stawka z zastosowaniem ulgi za kompostowanie bioodpadów); 

- 36,00 zł od jednego mieszkańca gdy nie zostanie dopełniony obowiązek selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych (sankcja).  

  

 Z nowym rokiem zmianie ulegną również terminy płatności. Na podstawie uchwały  

nr VIII/64/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2019 r. Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należy wpłacać kwartalnie w kasie Urzędu Gminy, u Sołtysów wsi 

lub na rachunek bankowy nr 17 8804 0000 0040 0400 0589 0059 w następujących terminach:  

1) za I kwartał - do 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec;  

2) za II kwartał - do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec;  

3) za III kwartał - do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień;  

4) za IV kwartał - do 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień.  

  

 Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Łukowica  

pokój nr 3 lub w sekretariacie. Nowy wzór deklaracji można również pobrać w Urzędzie 

Gminy oraz na stronie internetowej – www.lukowica.pl. Szczegółowe informacje na temat 

wypełnienia deklaracji można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu 18 330 

15 33.  

 

                                                            
1 Brak segregacji, ustawowo obliguje samorząd do nałożenia opłaty podwyższonej. Sankcja za niedopełnienie 

obowiązku selektywnej zbiorki ma wynosić co najmniej dwukrotność stawki podstawowej, a maksymalnie jej 

czterokrotność.   

 

 

http://www.lukowica.pl/


 

 Przypominamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów, obowiązkowej segregacji podlegają odpady komunalne, które należy 

gromadzić w  workach lub pojemnikach o następującej kolorystyce: 

 żółtych, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”– przeznaczonych  

do gromadzenia odpadów z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady  

z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe; 

 zielonych, oznaczonych napisem „Szkło” - przeznaczonych do gromadzenia odpadów  

ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła; 

 niebieskich, oznaczonych napisem „Papier” - przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 

z tektury;  

 brązowych, oznaczonym napisem „Bio” - przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.  

 

 
  

 

 


