
 

 

UCHWAŁA NR XXX/187/16 

RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi  

z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Radków oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt. 2, ust. 3, ust. 3a, ust. 5, art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 i poz. 1250), Rada Miejska  

w Radkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, iż dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w § 6 niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się, iż dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości 

oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w § 6 niniejszej uchwały 

§ 3. Ustala się, iż dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz.187 z póź.zm.), opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w § 6 niniejszej uchwały 

§ 4. 1. Ilość wody dla nieruchomości wskazanych w § 1-3 ustala się na podstawie odczytu zużycia wody  

z licznika głównego zainstalowanego na nieruchomości, za rok poprzedni, z wyłączeniem odczytu zużycia 

wody z podlicznika określającego ilość wody bezzwrotnie zużytej na cele inne niż bytowe. 

2. W przypadku braku licznika do odczytu zużycia wody na nieruchomości lub gdy na nieruchomości 

używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m
3 

miesięcznie na osobę  przebywającą  

na nieruchomości, w przypadku nieruchomości przyłączonej do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i 2,4 m
3 

miesięcznie na osobę w przypadku nieruchomości, która nie jest przyłączona do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 

3. W przypadku różnicy pomiędzy stanem wodomierza głównego, a sumą odczytów z podliczników  

na nieruchomości wielolokalowej, ilość wody zużytej w roku poprzednim dla poszczególnych lokali ustala  

się jako ilość wody wskazanej przez podlicznik danego lokalu plus ilość wody wynikająca z rozliczenia różnicy 

wody z licznika głównego i sumy podliczników, przypadająca na dany lokal. 
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4. W przypadku gdy na nieruchomości wielolokalowej, część lokali jest nieopomiarowana, podstawą 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli tych lokali jest przeciętna norma 

zużycia wody, ustalona zgodnie z ust. 2, plus ilość wody wynikająca z rozliczenia różnicy z licznika głównego 

i sumy podliczników, przypadająca na dany lokal. 

5. W przypadku nabycia nieruchomości, o których mowa w § 1-3, podstawą ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie 

nieruchomości jest przeciętna norma zużycia wody ustalona zgodnie z ust. 2. 

§ 5. W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników  

z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, o której mowa w § 7 niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 

 o których mowa w § 1-3, w wysokości 4,30 zł miesięcznie za 1 m
3 

zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości o których mowa w § 1-3, w wysokości 7,30 zł miesięcznie za 1 m
3 

zużytej wody z danej 

nieruchomości, w przypadku kiedy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 7. Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, o której mowa  

w § 5 wynosi: 

Pojemność 

pojemnika na odpady 

Stawka za pojemnik, 

w przypadku kiedy odpady są 

zbierane i odbierane w sposób 

selektywny [zł] 

Stawka za pojemnik, 

w przypadku kiedy odpady nie są 

zbierane i odbierane 

w sposób selektywny [zł] 

110  l 20,00 33,00 

120  l 22,00 36,00 

1100  l 196,00 316,00 

6000  l 1010,00 1630,00 

6500  l 1050,00 1730,00 

7000  l 1090,00 1820,00 

§ 8. Traci moc: 

1) uchwała nr XXXVII/254/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru 

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

2) uchwała nr XXXVII/255/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie obliczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części 

zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy; 

3) uchwała nr XLI/281/13 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie: 

S. Hajłasz 
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