
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/167/2013 

RADY GMINY NIECHLÓW 

z dnia 23 maja 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2012 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2001 r., Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Niechlów uchwala, co 

następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru 

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

opłaty, wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w §2 ust. 1 lub 2 uchwały, z zastrzeżeniem§ 1 ust. 2.  

2. Jeżeli w samodzielnym lokalu mieszkalnym zamieszkuje więcej niż 3  osoby poniżej 18-go roku 

życia, do liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość wlicza się tylko 3 osoby z tych 

osób.”. 

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w §1 w wysokości 12,00 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.  

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1, 

jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 

zamieszkującego nieruchomość.  

3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:  

1) o pojemności 110 l w wysokości 21,00 zł  

2) o pojemności 240 l w wysokości 42,00 zł  

3) o pojemności 1100 l w wysokości 155,00 zł  

4) o pojemności 5000 l w wysokości 710,00 zł  

5) o pojemności 7000 l w wysokości 910,00 zł  
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4. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

które są następnie zbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:  

1) o pojemności 110 l w wysokości 18,00 zł  

2) o pojemności 240 l w wysokości 35,00 zł  

3) o pojemności 1100 l w wysokości 137,00 zł  

4) o pojemności 5000 l w wysokości 700,00 zł  

5) o pojemności 7000 l w wysokości 900,00 zł  

5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w 

części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie 

z ust. 1 lub 2 oraz ust. 3 lub 4.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodnicząca Rady: 

E. Pietrowiak 
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