
RADA GTVIINY
Pietrowice Wielkie

Uchwala Nr XXXVI/360/2018

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 21 czetwca 20'18t.

tlchwala okreSla:
1) metode ustalenia oplaly od wlascicie r nreruchomoscr za gospodarowanie odpadam

komunalnymi;
2) stawkq oplaly za gospodarowan e odpadam komuna nymr w tym za gospodarowanie nimi.

lezel sE zbrerane w spos6b seLektywny

Na podstawie ad.18 usl 2pkt 15, art. 40 usl. 1, arl. 4l ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorzadzie gminnym ( lj. Oz.U.z2O18t.,9oz@4 ze zJm'-l zzv:Wku z alt. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art.
6j ust 2a, ustawy z dnia 13 wzesnia 1996 r. o utzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (ti Oz. U. z
2017 r., poz. 1289 ze zJrr.) Rada Gminy Piekowice Wielkie uchwala, co nastQpuje:

sl

Wybiera siQ metode ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadam komunalnym powslalqcymi na
leren e Gminy Pietrowce Wielkie poegajqcq na tym, ze oplata stanowi loczyn liczby mreszkaicow
zamieszkujEcych danE nieruchomo6d oraz stawkioplaty okreslonejw 5 3.
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1 Ustala srQ mies QcznE stawk9 opiaty od wlascicieli nieruchomosc za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jezeh odpady sq zb erane i odbierane w spos6b selektwvny w wysokosc|

1) 22 zlotych od jednego mieszkanca. gdy n eruchomos6 zam eszkuje 1 mieszkaniec,
2) '18 zlotych od jednego mieszkanca, gdy nierLrchomo6c zamieszkuje 2 mieszkanc6w
3) 16 zlotych od jednego mieszkahca, gdy n€rLrchomo6c zamieszkuje 3 mieszkaic6w,
4) 14 zlotych od jednego mieszkahca, gdy nieruchomo(6 zamieszkuje 4 mieszkaic6w,
5) 13 zlotych od jednego mieszkahca. gdy n eruchomosa zam eszkuje 5 mieszkaic6w,
6) 12 zlotych od jednego mieszkahca. gdy neruchomosa zam eszkuje 6 mreszkairc6w,
7) 1 'l zlotych od jednego mEszkadca, gdy nler\rchomosa zamieszkuje 7 mieszkaicow.
8) 10 zlotych od jednego mieszkahca, gdy n erirchomosd zamieszkuje S lub wigcei mieszkanc6w.
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Wykonanie uchwaly powieza sie W6jtowi Gminy Pietrowice \Melkie

w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospoderowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki tei oplatY

2 uslala sie miesi9cznE stawke oplaty od wlaSccel nleruchomosciza gospodarowanie odpadaml
komunalnymi, jezeli odpady nie sq zbierane i odbierane w sposob selektylvny w wysokoSci:

1) 44 zlotych od jednego mieszkahca gdy nieruchomosa zamieszkuje 1 mieszkaniec,
2) 36 zlolych od lednego mieszkaica gdy nreruchomosc 2amieszkuje 2 mieszkahcow.
3) 32 zlolych od lednego mieszka/rca gdy nreruchomosc zamieszkuje 3 mieszkaicow.
4) 28 zlolych od lednego mieszkanca gdy nieruchomoSC zamieszkuje 4 mieszkaicdw,
5) 26 zlotych od lednego mieszkanca, gdy nieruchomoSC zamieszkuje 5 m eszkaicow,
6) 24 zlotych od jednego mieszkaica, gdy nieruchomoSC zamieszkuje 6 mreszkahcdw
7) 22 zlotych od lednego mieszkaaca. gdy nreruchomoSC zamieszkule 7 m eszkanc6w.
8) 20 zlotych od lednego mieszkarrca, gdy nreruchomoSC zamieszkule 8 lub wrecej rn eszkancow
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ijchwala wchodzr w zycre z dnem 1 wrzesnia 2018 r I podlega pubhkacji w Dzienniku Urzedowym

Wojew6dztwa S askiego

PFIZEW(
nady Ctminy
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Traci moc Uchwala Rady GmLny P etrow ce W e kie Nr XxlV/189/ 2013 Rady Gminy Pretrowice

Wielkre z dnra 13 marca 2013r w sprawe wyboru melody usla en a oplaty za gospodarowanre

odpadami komuna nymi oraz stawkitel oplaty
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