
INFORMACJA
o nowych zasadach zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Wola Uhruska

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) od 1 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Wola Uhruska zostały wprowadzone zmiany
w systemie zbiórki odpadów komunalnych polegające na:
1) obowiązkowym dla wszystkich zbieraniu odpadów komunalnych w sposób selektywny, tj.:

• w pojemnikach/workach o kolorze żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”  gromadzimy:
przedmioty metalowe i plastikowe, puszki po napojach i konserwach, folię aluminiową, garnki, blachy do pieczenia,
kapsle, nakrętki, zakrętki do słoików, butelki i opakowania z tworzyw sztucznych, torebki, folie, reklamówki,
opakowania po środkach czystości, kartony po mleku lub sokach (Tetra Pack), styropian opakowaniowy,

• w pojemnikach/workach o kolorze zielonym z napisem „SZKŁO” gromadzimy: puste butelki szklane, słoiki,
szklanki, szklane opakowania,

• w pojemnikach/workach o kolorze niebieskim z napisem „PAPIER” gromadzimy: opakowania papierowe, gazety
i czasopisma, książki, papier szkolny i biurowy, karton, tekturę,

• w pojemnikach/workach o kolorze brązowym z napisem „BIO” gromadzimy: resztki żywności, obierki, opakowania
biodegradowalne,

• w pojemnikach/workach o kolorze czarnym lub szarym gromadzimy: odpady, których nie da się przyporządkować
do ww. frakcji, tj. odpady higieniczne (zużyte chusteczki, pieluchy, papierowe ręczniki), worki z odkurzaczy, odpady
z tekstyliów, obuwie, zanieczyszczone opakowania papierowe, ceramikę i porcelanę, puszki po farbach, lakierach,
kości, odchody zwierzęce, niedopałki papierosów, itp.,

• sprzed nieruchomości odbierane są następujące odpady wielkogabarytowe: meble i wyroby tapicerskie, wózki
dziecięce, duże zabawki, parasole ogrodowe, materace, dywany, itp.,

• pozostałe odpady, tj.: odpady zielone (w tym: skoszona trawa, liście, gałęzie) oraz budowlano-remontowe
(w tym: okna, drzwi, futryny, umywalki, sedesy, itp.) – w ilości nie większej niż 30 kg na osobę rocznie, szyby
i lustra, popiół, baterie i akumulatory, żarówki i świetlówki, pojemniki z resztkami farb, lakierów, olejów, pojemniki po
aerozolach, leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym: lodówki, pralki), zużyte opony (bez
opon ze sprzętu rolniczego, transportowego, przemysłowego i budowlanego) odbierane są w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krótkiej 2 w Woli Uhruskiej w każdy piątek
w godz. 8:00-16:00.

2) ustaleniu nowej stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 13,50 zł miesięcznie od każdego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

3) zwolnieniu z części opłaty za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 1,50 zł miesięcznie od każdego
mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
wyposażonej w przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady – warunkiem skorzystania ze
zwolnienia z części opłaty jest posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim
bioodpadów w  połączeniu ze złożeniem informacji o tym w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) ustaleniu stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 30,00 zł miesięcznie od każdego
mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, której właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny.

5) określeniu nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
złożenie deklaracji wg nowego wzoru wymagane jest wyłącznie w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (złożenie informacji o posiadaniu
kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów, zmiana liczby osób zamieszkujących na
nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych lub
w przypadku zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania.

Reasumując, począwszy od 1 czerwca 2020 r.:
• wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do gromadzenia i oddawania odpadów w sposób selektywny –

mieszkańcy, którzy nie będą wywiązywali się z tego obowiązku będą obciążani stawką opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynoszącą 30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,

• stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 13,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,
• mieszkańcy zamieszkujący na nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wyposażonych

w kompostownik przydomowy, którzy kompostują w nich bioodpady mogą skorzystać ze zwolnienia z  części
opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynoszącego 1,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca pod warunkiem



złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zamieszczą informację
o posiadaniu kompostownika przydomowego i  kompostowaniu bioodpadów - ze zwolnienia nie mogą skorzystać
mieszkańcy zamieszkujący w budynkach wielolokalowych (tzw. blokach) nawet jeśli posiadają
kompostownik i kompostują w nim bioodpady.
Aby od 1 czerwca br. opłata wynosiła 12,00 zł należy w już w czerwcu posiadać kompostownik przydomowy

kompostując w nim bioodpady oraz w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca br. złożyć do Urzędu Gminy Wola
Uhruska deklarację wg nowego wzoru wskazując w niej czerwcowy termin zaistnienia zmiany (pkt. B. 2.1.).

Skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty skutkuje niemożnością oddawania bioodpadów – w tym również
odpadów zielonych – zarówno w pojemnikach/workach jak i  w  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
W przypadku stwierdzenia braku kompostownika lub niekompostowania bioodpadów (oddawanie bioodpadów
w pojemnikach/workach lub do PSZOK) zwolnienie zostanie cofnięte, a ponowne skorzystanie ze zwolnienia może
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od jego cofnięcia i wymaga złożenia kolejnej deklaracji.

Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazujemy
w załączeniu, informując jednocześnie, że nie ma obowiązku jej składania do czasu zaistnienia zmian danych będących
podstawą do wyliczenia wysokości opłaty, tj. zmiany liczby mieszkańców lub złożenia informacji o posiadaniu
kompostowanika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów. W przypadku wystąpienia zmiany ww. danych
deklarację należy składać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
danych.

Wzór wypełnienia części F deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wyposażonej w kompostownik przydomowy, zamieszkiwanej

(przykładowo) przez 2 mieszkańców kompostujących w nim biooodpady

F.2. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.2.1. Wysoko ść miesi ęcznej opłaty (liczba mieszkańców x stawka opłaty)
28. Liczba mieszka ńców

2
29. Stawka opłaty w zł

13,50
30. Iloczyn liczby mieszka ńców (p. 28) i stawki opłaty (p. 29) w zł

27,00

F.2.2. Wysoko ść zwolnienia z cz ęści miesi ęcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z tytułu kompostowania bioodpadów (liczba mieszkańców x stawka zwolnienia - w przypadku zaznaczenia
kwadratu NIE w pkt. F.1.2. stawka zwolnienia wynosi „0”)
31. Liczba mieszka ńców

2
32. Stawka zwolnienia w zł

1,50
33. Iloczyn liczby mieszk. (p. 31) i stawki zwolnie nia (p. 32) w zł

3,00
F.2.3. Wysoko ść opłaty miesi ęcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stano wiąca ró żnicę
wysoko ści opłaty miesi ęcznej wyliczonej w pkt F.2.1. (kwota z pola 30) ...27,00... zł i wysoko ści zwolnienia
z części opłaty wyliczonej w pkt F.2.2. (kwota z pola 33) ...3,00... zł, wynosi  …24,00... zł,

(słownie: ...DWADZIEŚCIA CZTERY 00/100 ............................................................................................. zł).

Wzór wypełnienia części F deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkiwanej (przykładowo) przez 2 mieszkańców niekompostujących biooodpadów

F.2. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.2.1. Wysoko ść miesi ęcznej opłaty (liczba mieszkańców x stawka opłaty)
28. Liczba mieszka ńców

2
29. Stawka opłaty w zł

13,50
30. Iloczyn liczby mieszka ńców (p. 28) i stawki opłaty (p. 29) w zł

27,00

F.2.2. Wysoko ść zwolnienia z cz ęści miesi ęcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z tytułu kompostowania bioodpadów (liczba mieszkańców x stawka zwolnienia - w przypadku zaznaczenia
kwadratu NIE w pkt. F.1.2. stawka zwolnienia wynosi „0”)
31. Liczba mieszka ńców

2
32. Stawka zwolnienia w zł

0
33. Iloczyn liczby mieszk. (p. 31) i stawki zwolnie nia (p. 32) w zł

0

F.2.3. Wysoko ść opłaty miesi ęcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stano wiąca ró żnicę
wysoko ści opłaty miesi ęcznej wyliczonej w pkt F.2.1. (kwota z pola 30) ...27,00... zł i wysoko ści zwolnienia
z części opłaty wyliczonej w pkt F.2.2. (kwota z pola 33) ...0... zł, wynosi ... 27,00... zł,
(słownie: ...DWADZIEŚCIA SIEDEM 00/100 ............................................................................................. zł).


