UCHWALA NR XII/9520I9
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIf,
z tlnia 1 pzitziemika Z0l9

t

w sprarrie wyboru melody ustalenir oplrty za golPodarowrnie odpsd.mi komunrlnymi

onz stewki

okre3letrir tei oplsty
Na podstawie an. 18 ust. 2 pk1 l5, afi. 40 ust. l, art. 4l ust. I uslawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnrrn (lekt jedn.: Dz.u. z2o19r. wz.506zp6h. zri.) zz\\iqzkr zan.6k ust. I pkt I i usl.3. an.6j
u3t. 2a, usta}\] z dnia 13 wrzeinia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porr4dku w gminach (tekst jedn.i Dz U.
22018 r. poz. 1454 z

p6

. zllt.)

Rrdr Gmitry Pietrowic. Wielki.
0

l)

l. UchwalaokcSla:

metodQ ustalcnia oplaty od wla(cicieli nicruchomosci za gospodarowtnie odpadami komunalnymi;

2) stawkQ oplaty z.a gospodarcwanie odpadami komunalDymi,
zbierane w spos6b selektywny.

wtym za

gospodalowanie nimi' je2eli sq

komunalnymi
S2. Dokonuje sil *yboru melody rlstalenia oplaty ?a gosPodarowanie odPadami
iloczln
liczby
powstajqcymi na terenie Cminy Pietrowice Wielkie, polegajqc4 na tym, 2e ta oplata stanowi
mieszkanc6w zamiesz-kujacych danE nieruchomo(d ordz stawki oplaly okreslonej w $ 3.
S

3.

l. Ustala sil

naslgpujqce miesigczne stawki oplat od

wlalcicieli nieruchomoSci za gosPodarowanie

odpadami komunalnymi:
I

) 30 zlotych od jednego nieszkarca, gdy

n

ieruchomosd zamieszkuj e

I

m

ieszkaniec,

2) 26 zlotych odjedneSo mieszkaica. gdy nieruchomoS6 zamieszkuje 2 mieszka,ic6w,
3) 24 zlotych odjednego mieszkarica, gdy nicruchomoft zamieszkuje 3 mieszkanc6w.
4) 22 zlotych odjednego mieszkaica, gd) nierucho
5)

2l zlotych odjednego

6) 20 zlotych

oSC

zamieszkuje 4 mieszkanc6w,

mieszkanca. gd) nicruchomos6 zamieszkuic 5 mieszlaic6w,

odjednego

ieszkafica, gdy nieruchomoS6 zamieszkuje 6 mieszkanc6w,

7) l9 zlolych odjednego mieszkaica, gdy nieruchomoii zamieszkuje 7 mieszkanc6w,
8) l8 ztotych odjednego mieszkaica, Bdy nieruchomosd zamieszkuje 8 lub wilcej mieszlancdw.

sif

od wlaicicieli nieruchomofti za gospodarowanie
jezeli
wlaJciciel nieruchomosci nie \ll'pelnia obowi4zku zbierania odpad6N
odpadami komunalnymi,
2. Ustala

naslqpuj4ce miesieczne stawki oplaty

komunalnych w sposob selektlwny:

l)

90 zlotych od iednego mieszkaica, gd) nieruchomosi zamieszku.ie

I

miesz-kaniec,

2) 78 ztotych odjednego mieszkarica, gdy nieruchomos6 ztunieszkuje 2 mieszkaic6w,
3) 72 zlotych odjednego m;eszkaica, gdy nieruchomoft zamieszkuje 3 mieszkatic6w.
4) 66 ztotych odjednego mieszkafica, gdy nieruchomosc zamieszkuje 4 mieszkahcdw,
5) 63 ztotych odjedn€go mieszkanca. gdy nicruchomosi zamieszluie 5 mieszkancdw,
6) 60 zlotych odjedne8o mieszkaica. gdy nicruchomosd zzmieszluje 6 mieszkaic6w.
?) 57 zlotych odjednego mieszka,ica, gdy ,rieruchomoid zamieszku.ic 7 mieszkaicow,
8) 54 zlotych odjcdnego mieszkaica. Bdy nicruchomosi zarnieszkuje 8 lub wigcej mieszlanc6rv

S,t. Wykonanie uchwaty powierza sie W6jtowi Cminy Pietrowic€ Wielkie

ld: 27981510-3650-4777-B2C7-l5oElBlD8jF6.

PodpisiD]

Pietrowice
S 5. Traci moc Uchwala Rady cminy Pielrowice wielkie Nr xxxvl/360201E Rady Cminy
W;elkie zdnia 2l czerwca 2018r. w sprawie lrlboru metody ustalenia oPlaty za go6podarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawk tej oplaty.

$6.Uchsala wchodzi

w

zlcie po uplywie 14dni od daty

wojew6dawa Sleskiego z moc4 obowiqarj4cq od dnia

I

ogloszenia wDzienniku Ungdowym

Iislopada 2019 r.

Prze wodniczqcy Rady

I'iotr Bajak

Id: 27981 5l G3650-4777-a2C?-i50E3B

I

Dll f6. I'odpN,r)

Cminy

