
UCHWAŁA NR XXXI/170/2017
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289) Rada Gminy Gizałki uchwala, co 
następuje:

§ 1. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób selektywny dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi: w przypadku liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przez:

- od 1 do 5 osób - 7,00 zł od osoby,

- 6 osób lub powyżej 6 osób - 6,00 zł od osoby.

§ 2. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  
w sposób nieselektywny dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi: w przypadku liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przez:

- od 1 do 5 osób - 13,00 zł od osoby,

- 6 osób lub powyżej 6 osób - 11,00 zł od osoby.

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby pojemników               
z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty określonej w § 4 i § 5.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1. pojemnik 60 l - 18,00 zł

2. pojemnik 80 l - 20,00 zł

3. pojemnik 110/120 l - 22,00 zł

4. pojemnik 140 l - 25,00 zł

5. pojemnik 180 l - 29,00 zł

6. pojemnik 240 l - 40,00 zł

7. pojemnik 360 l - 58,00 zł

8. pojemnik 1100 l -         115,00 zł

9. kontener KP5 -         360,00 zł

10. kontener KP7 -         490,00 zł

11. kontener KP10 -         700,00 zł.

§ 5. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, dla nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1. pojemnik 60 l - 24,00 zł

2. pojemnik 80 l - 26,00 zł

3. pojemnik 110/120 l - 29,00 zł

4. pojemnik 140 l - 34,00 zł
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5. pojemnik 180 l - 41,00 zł

6. pojemnik 240 l - 53,00 zł

7. pojemnik 360 l - 77,00 zł

8. pojemnik 1100 l -         150,00 zł

9. kontener KP5 -         470,00 zł

10. kontener KP7 -         650,00 zł

11. kontener KP10 -         910,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

§ 8. Traci moc Uchwała nr XXVIII/160/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 06 marca 2013 r. oraz Uchwała 
Nr XLII/252/2014 Rady Gminy Gizałki z dnia 20 sierpnia 2014 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lis
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/170/2017
Rady Gminy Gizałki

z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności

Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy - rada gminy, uchwałą nr XXVIII/160/2013
z dnia 06 marca 2013 r. ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, a także uchwałą Nr XLII/252/2014 Rady
Gminy Gizałki z dnia 20 sierpnia 2014 zmieniającą uchwałę w sprawie stawki opłaty za odbiór i
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi proponuje się zmianę stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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