
Kurów, dnia 09.01.2018 r. 

Wójt Gminy Kurów  

woj. lubelskie 

ZAWIADOMIENIE 

o zmianie wysokości stawki opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

i porządku w gminach (Dz.U.2017, poz. 1289 z późn. zm.), Wójt Gminy Kurów zawiadamia, że w 

dniu 28 grudnia 2017 r.  Rada Gminy Kurów podjęła nową uchwałę Nr XXIV/235/2017 w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywały od 1 lutego 2018 

r. i przedstawiają się następująco: 
 

Nieruchomości zamieszkałe - 

rodzaj gospodarstwa 

domowego 

Zbiórka selektywna 

 (odpady segregowane) 

Zbiórka nieselektywna 

(odpady niesegregowane- 

zmieszane) 

1-osobowe 17,00 zł 42,00 zł 

2-osobowe 29,00 zł 58,00 zł 

3-osobowe i  więcej 39,00 zł 74,00 zł 
 

Nieruchomości niezamieszkałe 

- rodzaj pojemnika 

Zbiórka selektywna 

 (odpady segregowane) 

Zbiórka nieselektywna 

(odpady niesegregowane-, 

zmieszane) 

od 120 l do 240 l 37,00 złotych 74,00 złotych 

za worek 120 l 37,00 złotych 74,00 złotych 

1100 l 130,00 złotych 260,00 złotych 

 

• Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.), każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma 

zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na 

podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. 

• Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej 

w zawiadomieniu. 

• Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!.  

• Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane/ niesegregowane) lub 

zmiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. 

• Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy 

zmianie: płatność z końcem każdego miesiąca na numer indywidualnego konta bankowego. 

• W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość 

opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

• Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, 

wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.         

    Wójt Gminy Kurów 

/-/ Stanisław Wójcicki                  


