
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Łapsze Niżne 

 

Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia, iż w dniu 7 grudnia 2018 roku, Rada Gminy 

Łapsze Niżne podjęła uchwały na podstawie których od 1 stycznia 2019 roku, obowiązują 

nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Poniższe tabele przedstawiają kwoty w zależności od grupy odbiorców usługi oraz 

przyjętego sposobu gromadzenia odpadów.  

Mieszkańcy 

Segregacja 9,00 zł/os/m-c 

Nie segregacja 18,00 zł/os/m-c 

 

Właściciele domów letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Segregacja 180,00 zł- jednorazowa opłata roczna 

Nie segregacja 540,00 zł- jednorazowa opłata roczna 

 

Podmioty gospodarcze 

Pojemność 120 l 240 l 1100 l KP7 KP10 

Segregacja 12,50 zł/poj 25,00 zł/poj 60,00 zł/poj 500,00 zł/poj 700,00 zł/poj 

Nie segregacja 35,00 zł/poj 60,00 zł/poj 120,00 zł/poj 800,00 zł/poj 
1200,00 
zł/poj 

 

Mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne mogą korzystać z dodatkowych usług w zakresie 

odbioru zmieszanych odpadów komunalnych ponad przyjętą częstotliwość oraz odpadów 

budowalnych i rozbiórkowych.  

Poniżej przedstawiono nowo przyjęte stawki. 

Dodatkowa usługa 

Pojemność 120 l 180 l 240 l 1100 l 

Odpady 
zmieszane  

30 zł 43,00 zł 60,00 zł 125,00 zł 

Odbiór pojemnika KP 7 

Zmieszane odpady komunalne 870,00 zł 

Odpady budowlane i 
rozbiórkowe 

600,00 zł /1 Mg 

 

Dodatkowe informacje:  

 Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) zmiana stawki opłaty nie 

rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż 

do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć zostaną wysłane 

zawiadomienia o  wysokości miesięcznej opłaty. 



 Obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. ryczałtową stawkę opłaty ponoszoną przez 

właścicieli domów letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, należy uiszczać 

w terminie do 30 czerwca każdego roku, którego dotyczy opłata.    

 Usługa dodatkowa świadczona będzie na podstawie wniosku, którego formularze 

dostępne są w siedzibie Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych w pokoju nr 16 oraz na 

stronie urzędu.”  
 Uchwały podjęte przez Rade Gminy Łapsze Niżne dnia 7 grudnia 2018 r., na podstawie 

art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.): 

 Nr II-8/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty  

  Nr II-9/18 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

  Nr II-10/18 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności  

  Nr II-11/18 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

  Nr II-12/18 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 

przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 

usługi. 

 


