DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 1623

Data: 2013-04-08 14:54:57

UCHWAŁA NR XXVII/196/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6 j ust. 1, 2 i 2a, art.
6k ust. 1 pkt. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172
z późn. zm.)– Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę
samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem, osób spokrewnionych lub
niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawo prawa do
zamieszkania w lokalu.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) małym gospodarstwie domowym – rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się
z nie więcej niż 3 osób.
2) pozostałym gospodarstwie domowym – rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się
z nie mniej niż 4 osób i więcej
§ 2. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla małych
gospodarstw domowych, w których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Łączna poprzez przyjęcie, że
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 4.
§ 3. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla pozostałych
gospodarstw domowych, w których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Łączna poprzez przyjęcie, że
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi ryczałt miesięczny opłaty ustalonej w § 5.
§ 4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) w wysokości 9,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady zbierane są
w sposób zmieszany;
2) w wysokości 6,50 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady zbierane są
w sposób selektywny bez kompostowania frakcji ulegającej biodegradacji na własne potrzeby;
3) w wysokości 4,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady zbierane są
w sposób selektywny z kompostowaniem frakcji ulegającej biodegradacji na własne potrzeby.
§ 5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
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1) w wysokości 30,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa, jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany;
2) w wysokości 20,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny bez
kompostowania frakcji ulegającej biodegradacji na własne potrzeby;
3) w wysokości 13,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny
z kompostowaniem frakcji ulegającej biodegradacji na własne potrzeby.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Starz

