
 NR XXIX/252/2021 
RADY GMINY  

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 
 i ustalenia stawki  za pojemnik 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6j ust.1 pkt 1, art.6 k ust.1-3 ustawy z dnia 13  
1996 r. o utrzymaniu i  w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), Rada Gminy  
uchwala, co  

§ 1. Dokonuje  wyboru metody ustalenia  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla  na których    iloczyn liczby  

   oraz stawki  w § 2 ust.1. 

§ 2. 1. Ustala    za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  o której 
mowa w § 1, która za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi   35,00  od 
osoby. 

2. Ustala     za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  
o której mowa w § 1,    nie   zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny w  70,00  od osoby. 

§ 3. 1.  za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez   na 
których nie   a  odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 
pojemników o   oraz stawki   w ust.2. 

2. Ustala  stawki  za pojemnik od   na których nie  
 a  odpady komunalne, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 

selektywny  

1) 0,12 m3 -6,00  

2) 0,24 m3 -12,00  

3) 1,1 m3 -58,00  

4) 2 m3 -105,00  

5) 5 m3 -264,00  

6) 7 m3 -370,00  

3. Ustala   za pojemnik od   na których nie  
 a  odpady komunalne,    nie  zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

1) 0,12 m3 -12,00  

2) 0,24 m3  -24,00  

3) 1,1 m3 -116,00  

4) 2 m3 -210,00  

5) 5 m3 -528,00  

6) 7 m3 -740,00  

§ 4. W przypadku  które w    na których  
 a w   na których nie     

za gospodarowanie odpadami komunalnymi     obliczonych zgodnie z § 2 ust.1 i § 
3 ust. 2. 



§ 5. Wykonanie  powierza  Wójtowi Gminy  

§ 6. Traci moc  nr XXII/202/2020 Rady Gminy  z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej i ustalenia 
stawki  za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2020 poz.6974). 

§ 7.  wchodzi w  po  14 dni od dnia jej  w Dzienniku  
Województwa  z   od dnia 1 lipca 2021 r. 

 

   

 Rady Gminy 
 
 
 Szmidt 


