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RADY GMINY MIETKóW

z dnia2'7 grudnia 2017 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkaĘch i niezamieszkaĘch oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla

nieruchomości zamieszkaĘch i niezamieszkaĘch na terenie Gminy Mietków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt l5 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz.U. z2077 r,,
poz.|875) oraz art.6j ust. 5, art.6k ust. l i3 ustawy zdnia 13 września 199óroku - outrrymaniu porządku
i czystości w gminach (Dz.U' z2017 r',poz.1289 ze zm.), Rada Gminy Mietków uchwala, co następuje:

$ 1. Dla nieruchomości zamieszkĄch wybiera się metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymiw za|eżmości od liczby mieszkańców zamieszkuj4cych daną nieruchomość.

$2. Dla nieruchomości zamieszkałych' której mieszkańcy zbierają odpady selektywnie zgodnie zzasadami
określonymi w ,,Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków'' ustala się opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,00 ńmiesięcznie od jednego mieszkańca.

2, DIa nieruchomoś ci zamieszkaĘch, której mieszkańcy nie zbierają odpadów selektywnie, zgodnie z zasadami
określonymi w,,Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków'' ustala się opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23'00 zŁmiesięcznie od jednego mieszkańca.

$ 3. 1. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i są one zbierane
w sposób selektywny zgodnie z zasadami określonymi w ,,Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Mietków'' ustala się stawki opłaty miesięcznej w za|eŻności od objętości pojemnika na odpady komunalne
i częstotliwości jego opróŻniania:

2.DIa nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i nie są one zbierane w sposób
selektywny zgodnie zzasadami określonymi w ,,Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Mietków'' ustala się stawki opłaty miesięcznej w za|eżmości od objętości pojemnika na odpady komunalne
i częstotliwości jego opróżniania:

objętość pojemnika Stawka oołatv miesiecznei w zaIeŻności od częstotliwości oprózniania
Jedenraz w miesiacu Dwarazy w miesiacu

120 | 27 "00 zł 54.00 zł
240 I 55.00 zł l l0.00 zł

1.1  m3 230.00 zł 460.00 zł
7m3 1200.00 zł 2400.00 zł

objętość pojemnika Stawka miesięczrrei opłaty w za|eŻności od częstotliwości oprózniania
Jeden raz w miesiacu Dwarazx w miesiacu

120 1 40.00 zł 80.00 zł
240 1 80.00 zł l60.00 zł
1 , 1  m3 320'00 Zł 640.00 zl
7m3 l500.00 zł 3000.00 zł

$ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/10412015 Rady Gminy Mietków z dnia 17 grudnia 20|5 r,
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkaĘch
oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkĄch
na terenie Gminy Mietków

$ 5. Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Mietków.

w sprawie metody
i niezarieszkaĘch
iniezamieszkĄch
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s 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, zmocą obowiąn!ącą od 1 lutego f0I8 t.

Przewodruy)dv Gminv

Helena l.t!*o*i!
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Uzasadnienie

Zgodnie z nt.6k ust' 1 ustawy z dnia |3 wrzeŚnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedno|ity z20I3 r, poz.I399 zpoź. zm.), rada gminy w drodze uchwał stanowiących akty prawa
miejscowego dokonuje wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród
metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 povtyŻszej ustawy oraz ustala stawkę takiej opłaty, ustala stawkę opłaty
za pojemnik o określonej pojemności (w przypadku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych)

Art. 6r ust.2ustawy outrzymaniu czystosci iporządku wgminach stanowi: ,, Zpobranych optat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa kosŹy funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które obejmują:

1) odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2)tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu,

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowaniazodpadami komunalnymi.''

Stawki opłaty od osób za odpady segregowane i niesegregowane orv od nieruchomoŚci niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne i są zbierane w sposób selektywny i nie selektywny nie pokrywały
kosfów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego przygotowano projekt
uchwĄ o ich podwyzszeniu.

Przew icząca
Ra !nv

He lena ,cz
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