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Wójt Gminy Kurów 

    woj. lubelskie 

INFORMACJA 
o zmianie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 W związku z Uchwałą Nr V/38/2015  Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2015 r.  

w sprawie wyboru metody opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 1501) Wójt Gminy Kurów informuje, iż od 

dnia 01 lipca 2015 r. zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i wysokość stawki tej opłaty.   

 Dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

odbieranymi od właścicieli nieruchomości (współwłaścicieli, użytkowników, itp.)  na których 

zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem zróżnicowania stawki 

opłaty w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Wprowadzono podział na 

gospodarstwa domowe: 

- jednoosobowe, 

- dwuosobowe, 

- trzyosobowe lub większe. 

 

Ustalono miesięczne stawki opłat, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują,  

w zależności od zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów: 

 

Rodzaj gospodarstwa 

domowego 

Zbiórka selektywna 

 (odpady segregowane) 

Zbiórka nieselektywna 
(odpady niesegregowane- 

zmieszane) 

1-osobowe 16,00 złotych 32,00 złote 

2-osobowe 22,00 złote 44,00 złote 

3-osobowe i większe 28,00 złotych 56,00 złotych 

 

W związku z powyższymi zmianami wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są 

zobowiązani do złożenia nowych deklaracji w terminie do dnia 19 czerwca 2015 r. do 

Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów. 

 

Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty będzie 

uzależniona od zadeklarowanej ilości i wielkości gospodarstwa domowego. 

W deklaracji podajemy liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, 

nie liczbę osób zameldowanych.  

 

Terminy wnoszenia opłat oraz przydzielone numery indywidualnych kont bankowych, na które 

należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane 

z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) 

mające wpływ na wysokość opłaty, należy w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany  zgłosić 

do Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów składając nową deklarację. 

                                                                                                          

Natomiast w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, przewidziano jak dotychczas tylko jedną metodę ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej liczby 
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pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednak wobec tych właścicieli ustalono nowe stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą za jednorazowe opróżnienie 

pojemnika odpowiednio: 

 

Rodzaj pojemnika 
Zbiórka selektywna 

 (odpady segregowane) 

Zbiórka nieselektywna 
(odpady niesegregowane-, 

zmieszane) 

od 120 l do 240 l 28,00 złotych 56,00 złotych 

1100 l 100,00 złotych 200,00 złotych 

za worek 120 l 28,00 złotych 56,00 złotych 

 

 

Zgodnie z treścią przepisów znowelizowanej ustawy, właściciel nieruchomości na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, otrzyma zawiadomienie o zmianie 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej 

stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie 

jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

 

 

Wójt Gminy Kurów 

-//- 

Stanisław Wójcicki 


