
 

 

UCHWAŁA
∗∗∗∗ NR XXXI/256/2014 

RADY GMINY SZCZUROWA 

z dnia 28 stycznia 2014 roku 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k, ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399) Rada Gminy 

Szczurowa uchwala, co następuje:  

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej 

w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 1399) przyjmując stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.  

§ 2. 1. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Szczurowa w wysokości miesięcznie:  

a) gospodarstwa domowe liczące 1 osobę 10,00 zł  

b) gospodarstwa domowe liczące 2-3 osoby 18,00 zł  

c) gospodarstwa domowe liczące 4-5 osób 27,00 zł  

d) gospodarstwa domowe liczące 6 i więcej osób: 30,00 zł  

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie prowadzenia 

segregacji w wysokości miesięcznie:  

a) gospodarstwa domowe liczące 1 osobę 20,00 zł  

b) gospodarstwa domowe liczące 2- 3 osoby: 36,00 zł  

c) gospodarstwa domowe liczące 4- 5 osób 54,00 zł  

d) gospodarstwa domowe liczące 6 i więcej osób: 60,00 zł  

§ 3. Opłaty o których mowa w § 1 i w § 2 dotyczą właścicieli nieruchomości, których gmina obligatoryjnie 

objęła systemem odbierania odpadów komunalnych, czyli:  

1) Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

2) Właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy a w części niezamieszkałej 

powstają odpady komunalne w wyniku prowadzonej tam działalności, przy czym:  
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a) opłaty te dotyczą tylko części zamieszkałej.  

b) dla pozostałej części, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości zobowiązani są 

do indywidualnego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, udokumentowanego w formie 

indywidualnie zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym oraz 

dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczurowa.  

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Tyrcha 
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