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ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI OD 1 STYCZNIA 2021 R. 

  

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE 

 

Od lipca 2019 roku w Gminie Łask obowiązują zasady segregowania odpadów zgodnie,          

z którymi osobno zbieramy papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady,              

a wszystkie pozostałe, których nie da się zakwalifikować do odpadów selektywnych i nie są 

odpadami niebezpiecznymi, gromadzimy w pojemniku na odpady zmieszane.  

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na 

samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Warto się z nimi 

zapoznać, gdyż na terenie Gminy Łask zaczną obowiązywać tuż po nowym roku. 

 

GDZIE ZNAJDZIEMY NOWE PRZEPISY? 

 

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask – www.lask.pl; 

 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – www.lask.pl .  

 

KOGO DOTYCZĄ NOWE PRZEPISY? 

 

Nowe przepisy obowiązują wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych                      

i niezamieszkałych z terenu Gminy Łask. 

 

KIEDY WEJDĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY? 

 

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.  

 
CO Z POJEMNIKAMI? 
 
Gmina Łask, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposaża każdą 

nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów surowcowych (papier, metale i 

tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady). Zbiórka odpadów komunalnych powinna być 

prowadzona w pojemnikach w kolorach dedykowanych dla selektywnej zbiórki*, tj. : 
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* Pojemnik służący do gromadzenia odpadów zmieszanych w kolorystyce dowolnej                

z wyłączeniem kolorów przeznaczonych dla selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 
OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
Od 1 stycznia 2021 roku selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest ustawowym 

obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości 

niesegregowania odpadów komunalnych. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku będą 

sprawdzać, czy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę. 

Przypominamy także, że obowiązek kontroli właścicieli nieruchomości pod kątem 

wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych spoczywa 

również na firmie odbierającej odpady, która niezwłocznie informuje Gminę o przypadkach 

niedopełnienia przez właściciela ww. obowiązku. 

Ulotki informacyjne dotyczące zasad segregacji odpadów dostępne są na stronie www.lask.pl  

 
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWA DLA 

WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
 

 
Uwaga! Jeśli dotychczas właściciel nieruchomości jednorodzinnej deklarował 

nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych, od 1 stycznia 2021 roku musi złożyć 
nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
 
 
OPŁATA ZA GOSPODAROWNAIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Stawka dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 17,00 zł za osobę. 

Jeżeli mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych nie wypełniają obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny, w drodze decyzji na właściciela nieruchomości 

zostanie nałożona opłata podwyższona w wysokości 34,00 zł za osobę. 
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Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą jednocześnie korzystać z przydomowego 

kompostownika. W przypadku jego posiadania oraz właściwego gromadzenia w nim 

bioodpadów właściciel nieruchomości może zostać zwolniony z  części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wtedy opłata jest niższa o 1 zł na 

gospodarstwo/miesiąc. Informację dotyczącą posiadania kompostownika oraz 

prowadzenia kompostowania bioodpadów właściciel nieruchomości powinien przekazać 

w składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.  

 
GROMADZENIE I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

Na właścicielu nieruchomości zamieszkałej spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsca 

gromadzenia odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także dbania, by nie 

zalegały tam odpady, które nie są odbierane w ramach ponoszonej opłaty. 

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 43 676 83 06, 43 676 83 07. 


