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ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI OD 1 STYCZNIA 2021 R. 

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE  

 

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. 

 

JAKIE NIERUCHOMOŚCI ZALICZAMY DO NIEZAMIESZKANYCH? 

 

Zgodnie z ustawą, nieruchomości niezamieszkałe to takie, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – m.in. np. placówki oświatowe, kulturalne, 

medyczne, sklepy, Rodzinne Ogrody Działkowe ROD, działalności gospodarcze (firmy). 

 

KIEDY WEJDĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY? 

 

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.  
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WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYBIERA CZY POZOSTAJE W GMINNYM 

SYSTEMIE CZY POZA NIM 

 

Nowe przepisy dają właścicielowi nieruchomości niezamieszkanej możliwość wyboru, czy 

jego nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez gminę systemie gospodarki 

odpadami komunalnymi, czy tez poza nim. Podjęcie decyzji w tym zakresie będzie 

determinowało dalsze kroki, jednak prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

i wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki to obowiązki, które muszą zostać 

spełnione przez właścicieli nieruchomości niezależnie od tego, jakiego dokonają wyboru: 

 

Nieruchomość niezamieszkała w gminnym 

systemie 

 

Nieruchomośc niezamieszkała poza gminnym 

sytemem 

 

 

 właściciel składa stosowne oświadczenie na 

piśmie o przystąpieniu do zorganizowanego 

systemu gospodarki odpadami do 31.12.2020 

r. – druk do pobrania na stronie www.lask.pl  

(zakładka gospodarka odpadami)– 

oświadczenie; 

 

 właściciel składa nową deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wskazując w niej 

liczbę i pojemność pojemników –  druk 

deklaracji będzie dostępny od 1.01.2021 r.; 

 

 właściciel nieruchomości będzie miał 

zapewnione pojemniki do gromadzenia 

odpadów komunalnych (odpadów 

zmieszanych i odpadów zebranych 

selektywnie). 

 

 

 właściciel zawiera umowę na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów z 

przedsiębiorcą odbierającym odpady 

komunlane (wpisanym do Rejestru 

Działalności Regulowanej – RDR)*; 

 

 właściciel wyposaża nieruchomość w 

pojemniki do gromadzenia odpadów 

komunlanych (odpadów zmieszanych i 

odpadów zbieranych selektywnie). 

 

* w tym zakresie będą prowadzone kontrole 

 

 

  Uwaga! 

Należy pamiętać, że przystępując do gminnego systemu gospodarowania opdadami 

komunalnymi należy złożyć komplet dokumentów, tj. : 

1) oświadczenie o przystąpieniu do zorganizowanego systemu, 

2) nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Złożenie samej deklaracji nie stanowi podstawy do włączenia danej 
nieruchomości niezamieszkanej do gminnego systemu. 

(Złożenie oświadczenia nie jest wymagane w przypadku nieruchomości mieszanych – dla takich 

nieruchomości należy złożyć jedynie nową deklarację). 
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CO Z POJEMNIKAMI? 
 
Nieruchomość niezamieszkała musi posiadać tyle pojemników, aby nie dopuścić do ich 

przepełnienia, przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru odpadów. Zbiórka odpadów  

komunalnych powinna być prowadzona w pojemnikach w kolorach dedykowanych dla 

selektywnej zbiórki*, tj. : 

 
* 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 
 
 
GROMADZENIE I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

Na właścicielu nieruchomości niezamieszkałej 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. 

Odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie 

danej nieruchomości, nie mogą być mieszane z odpadami komunalnymi. 
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OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2021 R 
 

 

Pojemność pojemnika 

 

Stawka za pojemnik 

 

pojemnik 120 l 6,34 zł 

pojemnik 140 l 7,40 zł 

pojemnik 240 l 12,69 zł 

pojemnik 1100 l 58,20 zł 

pojemnik 7000 l 370,36 zł 

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych     

w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za pojemnik o określonej pojemności 

wynosi czterokrotność powyższej opłaty.  

 

 

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


