
ZAWIADOMIENIE 

 Na podstawie art. 6m ust 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i  porządku w gminach (Dz.U.2021r. poz. 888) w związku z uchwałą Nr XXXIX/239/2022 Rady Gminy 

Stoczek Łukowski z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty 

       Wójt Gminy Stoczek Łukowski zawiadamia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Stoczek Łukowski, które 

od dnia 01.04.2020 r.  wynoszą:  

 

• 12,00 zł osoby/miesiąc – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbieranymi 

w  sposób selektywny z uwzględnieniem zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów  

stanowiących odpady komunalne  

 

• 22,50 zł od osoby/miesiąc – w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w  sposób 

selektywny 

• 90,00 zł od osoby/miesiąc – opłata podwyższona w przypadku gdy  właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny  

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości 

zamieszkanej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację. Zawiadomienia zostaną 

doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, czyli przed 30 czerwca 2022 r. 

Ponadto informuję, że z powodu zmiany wysokości stawek opłat nie istnieje konieczność składania 

nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych.  

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość 

(urodzenie, zgon, zmiana miejsca zamieszkania) oraz złożenie informacji dotyczącej posiadania 

kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne. 

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać u inkasenta lub na rachunek 

bankowy Gminy Stoczek Łukowski prowadzony przez BS Trzebieszów O/ Stoczek Łukowski Nr: 

18  9206  0009 6800 0866 2000 0150 w następujących   terminach: 

1. za I kwartał do 31 marca danego roku; 

2. za II kwartał do 30 czerwca danego roku; 

3. za III kwartał do 30 września danego roku; 

4. za IV kwartał do 31 grudnia danego roku. 

Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby ze szczególną starannością  

prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych 

kompostownikach odpady ulegające biodegradacji. Pozwoli to utrzymać na stałym poziomie 

wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co najmniej do końca 2023 roku. 

                                                                

                                                      Wójt Gminy Stoczek Łukowski 

                                                         /-/ Marek Czub 


