
BURMISTRZ MIASTA I GMINY                                                                Końskie, 21.08.2019 r. 
                   KOŃSKIE 
 
 
UKO.3137.1.2.2019 

 
ZAWIADOMIENIE 

o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku 
z uchwałą Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3114) zawiadamiam, że od 1 września 2019 r. na terenie 
Miasta i Gminy Końskie obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawą, o wysokości stawki 
opłaty, decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej 
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 
 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązujące od 1 września 2019 r. 

 
I. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY: 

 
 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 4,00 zł); 
 16 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 8,00 zł). 
 

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, miesięczną opłatę stanowi 
iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 
 
II. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE (działalności gospodarcze, szkoły, przedszkola, szpitale, 
przychodnie, hotele, domy wypoczynkowe): 

 

Stawka opłaty za pojemnik, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 
1) o pojemności 0,11 m3  –     18,80 zł (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 9,40 zł), 
2) o pojemności 0,12 m3  –     20,40 zł (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 10,20 zł), 
3) o pojemności 0,24 m3 –      41,00 zł (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 20,50 zł), 
4) o pojemności 1,1 m3    –    187,60 zł (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 93,80 zł), 
5) o pojemności 4,5 m3   –    767,40 zł (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 383,70 zł), 
6) o pojemności 7 m3      – 1 193,80 zł (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 596,90 zł). 
 
Stawka opłaty za pojemnik, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 0,11 m3     –    37,60 zł (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 15,60 zł), 
2) o pojemności 0,12 m3     –    40,80 zł (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 17,10 zł), 



3) o pojemności 0,24 m3     –      82,00 zł (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 34,10 zł), 
4) o pojemności 1,1 m3     –    375,20 zł (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 156,30 zł), 
5) o pojemności 4,5 m3     – 1 534,50 zł (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 639,60 zł), 
6) o pojemności 7 m3            – 2 387,60 zł (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 994,90) zł). 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, miesięczną opłatę stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby pojemników o określonej 
pojemności oddawanych z terenu nieruchomości. 

III. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB 
INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU, 
USTALA SIĘ RYCZAŁTOWĄ STAWKĘ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

 35,00 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny (do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 20,00 zł), 

 70,00 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny(do 31 sierpnia 2019 r. obowiązuje stawka 34,00 zł). 
 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy, zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji.  

Wysokość aktualnej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych 
w deklaracji, będzie wskazana w zawiadomieniu, które zostanie Państwu doręczone.  

 

Opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu należy uiścić w terminach wskazanych 
w uchwale Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2241): 

 za III kwartał do dnia 15 września 2019 r., 
 za IV kwartał do dnia 15 listopada 2019 r. 

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049, w kasie 
Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1100 i od 1130 
do 1430 lub u inkasentów (mieszkańcy sołectw). 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy, w gminach, w przypadku gdy właściciel nieruchomości 
nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiado-
mieniu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, 
stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. 

 

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za III i IV kwartał 2019 r. w oparciu o stawki obowiązujące 
do 31 sierpnia 2019 r. zobowiązani są do dokonania dopłaty wynikającej ze stawek obowiązujących 
od 1 września 2019 r. (III kwartał - dopłata za wrzesień, IV kwartał - dopłata za październik, 
listopad i grudzień). 

 
Ponadto informuję, że od 1 września 2019 r. będzie obowiązywał  nowy wzór deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który będzie dostępny na stronie 
internetowej, www.umkonskie.pl, w zakładce „STREFA OBYWATELA/Deklaracja – odpady 
komunalne”. Formularze deklaracji w formie papierowej będzie można pobrać w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Końskich: pok. nr 213 – zachodnie skrzydło pałacowe, od poniedziałku do piątku 
w godz.  730 do 1530 . 



Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie: 
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 

na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

 

Deklaracje będzie można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym: 
1) obowiązującym formatem danych jest PDF; 
2) zawartość pól informacyjnych odpowiada wzorowi określonemu w § 1; 
3) deklarację składa się z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta 

i Gminy w Końskich, założonej na platformie elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP); 

4) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.). 

 
 
         ````` Burmistrz Miasta i Gminy 
          /-/ Krzysztof Marek Obratański 
 


