
RADA GMINY
Pietlowice Wielkie

Uchwala Nr XXXVI/360/2018

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 21 czerwca 2018r.

w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty 2a gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki tej oplaty

Na podstawie art.18 ust 2pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust '1 ustawy z dnia 8 marca 199Or- o
samorzqdzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 20'18r., poz.994 ze zm.) z zwiqzk'J z art. 6k ust. 1 pkt I i ust. 3, art.
6j ust 2a, ustawy z dnia 13 wzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i por2qdku w gminach (t.j Dz. U. z
2017 t-, poz.1289 ze zm.) Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala, co nastepuje:
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1) metod9 uslalen a oplaty od wiascicreh nieruchomosc za gospodarowanre odpadamr
komunaLnynl

2) stawke oplaly za gospodarowan e odpadam komunalnym w tym za gospodarowan e n m

Jezeli sa zbierane w spos6b selektlwny
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Wybrera si9 metodQ ustalenra oplaty za gospodarowan e odpadamr komunalnyml powstajEcyml na

terenie GmLny Prelrowce Wielkre, polegaiEcE na tym. ze oplata stanowl roczyn llczby mleszkanc6w
zamieszkulacych danE nLeruchomosc oraz stawkloplaty okres onel w S 3
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1 Ustala sre mies ?cznq slawkQ oplaty od wlaScicreli nreruchomosciza gospodarowanie odpadamr
komunalnymi lezel odpady sq zb erane i odbierane w spos6b selektywny w wysoko6ci

1) 22 ziotych od lednego mieszkanca gdy nreruchomosa zamieszkuje 1 m eszkaniec,
2) 18 zlotych od lednego mieszkahca gdy nieruchomosc zamieszkuje 2 mieszkanc6w.
3) T6 zlotych od Jednego meszkanca, gdy nieruchomo6c zameszklje 3 mieszkanc6w.
4) 14 zlotych od iednego meszkanca. gdy nieruchomoSc 2am eszkuje 4 mieszkaic6w.
5) 13 zlotych od jednego meszkanca. gdy nreruchomoSC zam eszkule 5 mieszkanc6w,
6) 12 zlotych od lednego mieszkaaca, gdy n eruchomosC zamreszkuie 6 mleszkaicow
7) 1 1 zlotych od lednego mieszkanca gdy nieruchomosc zamreszkuie 7 m eszkahcow
8) 10 zlolych od iednego mieszkanca gdy nieruchomosc zamieszkuje 8 lub wlScel mieszkaic6w
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Wykonanre uchwaly powrerza srq W6ltowi Gmrny P etrowrce Wielkie

2 Ustala sie m esigcznE stawke opiaty od wlasccreli nieruchomoscrza gospodarowanie odpadam
komunalnym lezeli odpady nie sq zbierane iodbierane w spos6b selektwvny w wysokosci:

1) 44 zlotych od jednego mieszkaiica. gdy nieruchomoSC zamieszkule 1 mieszkanrec.
2) 36 zlolych od lednego mieszkanca, gdy nreruchomosa zamieszkuje 2 mieszkanc6w
3) 32 zlolych od lednego mieszkairca, gdy ner!chomosa zamieszkuie 3 mieszkanc6w
4) 28 zlotych od lednego mieszkanca gdy nieruchomo6c zamieszkuje 4 mieszkahc6w
5) 26 zlotych od lednego mieszkanca gdy nieruchomo6d zamieszkuje 5 mleszkahc6w
6) 24 zlotych od jednego mieszkanca gdy nieruchomoirc zamieszkuje 6 mieszkaic6w.
7) 22 zlotych od jednego m eszkaica. gdy nieruchomo6c zarnreszkuje 7 mieszkaic6w,
8) 20 zlotych od jednego mLeszkanca. gdy nieruchomosc zamreszkuje 8 lub wiQcej mreszkahc6w
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Traci moc Uchwala Rady Gminy Prelrowice Wielkie Nr XXIV/18S/ 2013 Rady Gminy Prelrowice
Wielkie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wyboru melody uslalenia oplaty za gospodarowante
odpadamr komunalnymi oraz stawki tej oplaty

$6

Uchwala wchodziw zycie po up1)a,ve 14 dn od daty ogloszenia w Dzienntku Urzgdowym
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