
 

 

UCHWAŁA NR 135/XII/2015 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 11 września 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej  

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. 

poz. 594 ze zm.) oraz art.6j ust.1 pkt.2, ust 3b i ust. 3c oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy Lesznowola 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na podstawie ilości zużytej wody z danej 

nieruchomości. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki 

opłaty określonej w określonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 2  

w wysokości 3,20 zł za 1m
3 

zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 2  

w wysokości 6,40 zł za 1m
3 

zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane  

i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszane). 

§ 3. 1. Na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następującą stawkę opłaty za pojemnik lub 

prasokontener z odpadami komunalnymi: 

1) o pojemności 60 l 6,00 zł 

2) o pojemności 90 8,00 zł 

3) o pojemności 110 l 10,00 zł 

4) o pojemności 120l 13,00 zł 

5) o pojemności 240 l 19,00 zł 

6) o pojemności 1100 l 57,00 zł 

7) o pojemności 1500 l 84,00 zł 

8) o pojemności 5,0 m
3
 312,00 zł 

9) o pojemności 7,0 m
3
 365,00 zł 

10) o pojemności 10,0 m
3
 509,00 zł 

11) o pojemności 20,0 m
3
 920,00 zł. 

12) o pojemności 40,0 m
3
 1750,00 zł 
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13) prasokontener 10,0m
3
 1500,00 zł 

14) prasokontener 20,0m
3
 2700,00 zł 

15) prasokontener 40,0m
3
 4600,00 zł 

2. Na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli są 

zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ( zmieszany), ustala się następująca stawkę opłaty za pojemnik 

lub prasokontener z odpadami komunalnymi: 

1) o pojemności 60 l 10,00 zł 

2) o pojemności 90 15,00 zł 

3) o pojemności 110 l 20,00 zł 

4) o pojemności 120l 23,00 zł 

5) o pojemności 240 l 34,00 zł 

6) o pojemności 1100 l 104,00 zł 

7) o pojemności 1500 l 152,00 zł 

8) o pojemności 5,0 m
3
 566,00 zł 

9) o pojemności 7,0 m
3
 662,00 zł 

10) o pojemności 10,0 m
3
 925,00 zł 

11) o pojemności 20,0 m
3
 1674,00 zł. 

12) o pojemności 40,0 m
3
 3170,00 zł 

13) prasokontener 10,0m
3
 2715,00 zł 

14) prasokontener 20,0m
3
 4890,00 zł 

15) prasokontener 40,0m
3
 8330,00 zł 

§ 4. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ustala się 

ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami za rok. 

2. Wysokość ryczałtowej opłaty, o której mowa w ust. 1 ustala się jako iloczyn średniej ilości odpadów 

komunalnych powstających na tych nieruchomościach wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za 

pojemnik. 

3. Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust 1 ustala się na 

9 pojemników o pojemności 120l. 

4. Stawka opłaty za pojemnik, o którym mowa w ust. 3 wynosi: 

a) 13 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

b) 23 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany). 

5. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1 w wysokości 117 zł za rok, jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

6. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1 w wysokości 207 zł za rok, jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ( zmieszany). 

§ 5. Zwalnia się w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie 

przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.). 

§ 6. Traci moc uchwała Nr 397/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami 

komunalnymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne.(Dz. Urzęd. Woj. Maz. 2013r.,poz.10342). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
  

 Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Maria Korlak 
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