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W

MĘDRZECHOWIE

GRUDNIA

2012 R.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty .

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (J.T. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ) w związku z art.6j ust.2 i art. 10 ustawy z
dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (J.T. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w
Mędrzechowie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się , że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,pobierana od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy , obliczana będzie od gospodarstwa
domowego.
§2
1. Przez właścicieli nieruchomości - rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a
także inne podmioty władające nieruchomością.
2.Przez osobę zamieszkującą daną nieruchomość ( mieszkańca) rozumie się osobę fizyczną ,
mająca na tej nieruchomości miejsce zamieszkania tj. miejsce w którym osoba bytuje stale
lub czasowo ,zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek , niezależnie od czasowych
nieobecności związanych z urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych , interesami
,leczeniem, pielgrzymkami religijnymi itp.
3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie
się utrzymujących niezależnie od stopnia pokrewieństwa . Jeżeli któraś z zespołu osób
zamieszkujących razem utrzymuje się samodzielnie , to osoba ta tworzy oddzielne
gospodarstwo domowe .
§3
Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy , w następujących wysokościach:
1. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1 lub 2 osoby :
a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 15 zł.
b) jeżeli odpady nie są zbierane i obierane w sposób selektywny(zmieszane) -30 zł.
2. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 3 lub więcej osób :
a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 25 zł.
b) jeżeli odpady nie są zbierane i obierane w sposób selektywny(zmieszane) – 50 zł.
§4
1.Opłaty , o których mowa w § 1 i § 3 dotyczą właścicieli nieruchomości , których gmina
obligatoryjnie objęła systemem odbierania odpadów komunalnych tj.:
a) nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy,
b) nieruchomości , na których częściowo zamieszkują mieszkańcy , a w części niezamieszkałej
powstają odpady związane z prowadzoną działalnością , przy czym opłaty te dotyczą tylko
części zamieszkałej

2. Dla części
nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności ich właściciele
zobowiązani są do indywidualnego sposobu gospodarowania odpadami tj. do zawarcia umów
na odbiór odpadów z podmiotami uprawnionymi i uiszczania opłaty za usługi związane z
odbiorem tych odpadów.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 tu dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

