
 
 

UCHWAŁA NR XXX/222/2020 
RADY GMINY ŁUKÓW 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z Dz.U.2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6k ust. 1, 2a pkt 1 i 5, ust. 3 oraz art. 6j ust 
2a i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2020 r. 
poz. 1439) – Rada Gminy  Łuków uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Łuków od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu 

o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Dla nieruchomości zamieszkałych ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 14 zł (słownie: czternaście złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca do czterech osób 
w zdeklarowanej nieruchomości. 

3. Dla nieruchomości zamieszkałych ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każda piątą i następną osobę w zdeklarowanej 
nieruchomości. 

4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
czterokrotnej stawki opłaty określonej w pkt. 2, w wysokości 56 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) miesięcznie od 
jednego mieszkańca do czterech osób w zdeklarowanej nieruchomości. 

5. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
czterokrotnej stawki opłaty określonej w pkt. 3, w wysokości 40 zł (czterdzieści złotych)miesięcznie za każda 
piątą i następną osobę w zdeklarowanej nieruchomości 

§ 2. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności: 

1) Worek o pojemności 120 l  – w wysokości  18,10 zł, 

2) Pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości  6,30 zł, 

3) Pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości  12,70 zł, 

4) Pojemnik o pojemności 1 100 l – w wysokości  58,20 zł, 

5) Pojemnik o pojemności 2 500  l – w wysokości  132,20 zł, 

6) Pojemnik o pojemności 7 000 l – w wysokości  370,40 zł. 
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2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za niewypełnianie przez właściciela nieruchomości obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w czterokrotność wysokości stawek ustalonych w § 
2 ust. 1. za pojemniki lub worek o określonej pojemności: 

1) Worek o pojemności 120 l  – w wysokości  72,40 zł, 

2) Pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości  25,20 zł, 

3) Pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości  50,80 zł, 

4) Pojemnik o pojemności 1 100 l – w wysokości  232,80 zł, 

5) Pojemnik o pojemności 2 500  l – w wysokości  528,80 zł, 

6) Pojemnik o pojemności 7 000 l – w wysokości  1 481,60 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łuków. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Łuków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łuków 

 
 

Tadeusz Federczyk 
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