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ZAWIADOMIENIE 

O  ZMIANIE  STAWKI  ZA  ODBIÓR  I  ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW 

KOMUNALNYCH  W  GMINIE  ŁAMBINOWICE 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr VIII/71/2019 z dnia 30.05.2019r. która będzie obowiązywała 

od 1 lipca 2019 informujemy, że wejdą w życie nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Łambinowice. Stawki od 1 lipca 2019r. wynoszą odpowiednio: 

ZMIESZANE  ODPADY  KOMUNALNE 

Pojemnik Selektywna  zbiórka  odpadów Brak  selektywnej  zbiórki  odpadów 

Pojemnik 120l   17,20 zł      61,01 zł 

Pojemnik 240l   34,40 zł    122,02 zł 

Pojemnik 1100l 157,67 zł    559,26 zł 

Pojemnik 1700l 243,67 zł    864,31 zł 

Pojemnik 5000l 716,67 zł 2 542,08 zł 

ODPADY  SEGREGOWANE 

Pojemnik Selektywna  zbiórka  odpadów 

Pojemnik 120l lub worek 120l   13,31 zł 

Pojemnik 240l   26,62 zł 

Pojemnik 1100l 122,01 zł 

Pojemnik 1700l 188,56 zł 

Pojemnik 5000l 554,58 zł 
 

 

!! UWAGA !! 

• W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc lipiec lub kolejne miesiące 2019r., należy dokonać 

dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od 1 lipca 2019r. 

• Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji w związku ze zmianą stawki 

opłaty. 

• Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku, np. zmiany ilości osób zamieszkujących, zmiany sposobu 

zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od 

zaistnienia zmiany. 

• Termin płatności oraz indywidualny numer konta do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, nie ulegają zmianie.  

UZASADNIENIE: 
 

Wzrost kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych został spowodowany wieloma czynnikami:  

1. wzrost cen usługi w stosunku do I półrocza 2019 r. firmy wyłonionej w drodze przetargu,  

2. wzrost cen od 01 stycznia 2019 r. za składowanie następujących odpadów : 

a. popioły paleniskowe 

b. zmieszane odpady komunalne 

c. odpady kuchenne biodegradowalne 

d. inne nie wymienione odpady, 

3. znaczny i systematyczny wzrost kosztów utrzymania porządku i czystości przy tzw. ,,gniazdach‘’                            

(tj. specjalnych pojemnikach na papier, szkło oraz plastik umieszczonych na terenie Gminy), 

4. wzrost kosztów utrzymania PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), spowodowany 

zwiększonym strumieniem odbieranych odpadów od mieszkańców (opony, wielkogabarytowe, odpady 

organiczne). 

 
 

 

 

 


