
STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
NA TERENIE GMINY ULAN-MAJORAT 

 
 
Nieruchomości zamieszkałe  
 

Zadeklarowana selektywna zbiórka odpadów Zadeklarowana nieselektywna zbiórka odpadów 

1 osoba 7,00 zł 1 osoba 17,00 zł 

2 osoby 12,00 zł 2 osoby 27,00 zł 

3-4 osoby 15,00 zł 3-4 osoby 37,00 zł 

5 i więcej 20,00 zł 5 i więcej 47,00 zł 

 
 
Nieruchomości niezamieszkałe- stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności  
 

Zadeklarowana selektywna zbiórka odpadów Zadeklarowana nieselektywna zbiórka odpadów 

120 l 15,00 zł 120 l 28,00 zł 

240 l 30,00 zł 240 l 50,00 zł 

1100 l 100,00 zł 1100 l 160,00 zł 

7000 l 350,00 zł 7000 l 700,00 zł 

 
 
Opłatę za odpady komunalne uiszcza się raz  na kwartał w terminach do: 

 31 marca; 

 30 czerwca; 

 30 września; 

 31 grudnia. 
 

Wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonujemy 
wyłącznie na indywidualne rachunki bankowe, które otrzymujecie Państwo wraz z blankietami wpłat 
drogą pocztową. Wpłat dokonujemy w banku, na poczcie, przelewem internetowym lub w punkcie 
przyjmowania opłat. W przypadku zagubienia indywidualnego numeru rachunku bankowego prosimy 
o kontakt z Referatem Rozwoju Gospodarczego pod nr 83 351 80 69 wew. 57 lub osobiście w 
budynku Urzędu Gminy pok. 26. 

 
Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 250) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 
 
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: 

 w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy- za każdy miesiąc, w którym 
na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; 

 w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne- za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady 
komunalne. 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt 

określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 


