
 

 

 

 UCHWAŁA NR XXXVII/195/2017 

 RADY GMINY OSIECZNICA 

 

 z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)1) oraz art. 6k, 6j ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)2) Rada Gminy Osiecznica 

 uchwala, co następuje: 

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

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jako metody, zgodnie z którą 

opłata będzie ponoszona od gospodarstwa domowego. 

§ 2. 1. Dokonuje się zróżnicowania stawki opłaty w zależności od ilości osób w danym  gospodarstwie 

domowym. 

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe  

i zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu. 

§ 3. Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zbieranymi i odbieranymi selektywnie, w wysokości: 

1) 16 zł od gospodarstwa domowego 1-osobowego 

2) 25 zł od gospodarstwa domowego 2-osobowego 

3) 33 zł od gospodarstwa domowego 3-osobowego 

4) 41 zł od gospodarstwa domowego 4-osobowego 

5) 47 zł od gospodarstwa domowego 5-osobowego 

6) 53 zł od gospodarstwa domowego 6-osobowego 

7) 57 zł od gospodarstwa domowego 7-osobowego 

8) 62 zł od gospodarstwa domowego 8-osobowego 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 250; zm.: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1920. 
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9) 66 zł od gospodarstwa domowego 9-osobowego 

10) 70  zł od gospodarstwa domowego 10-osobowego 

11) 75 zł od gospodarstwa domowego 11-osobowego 

12) 79 zł od gospodarstwa domowego 12-osobowego i większego; 

§ 4. Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 

nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości: 

1) 24 zł od gospodarstwa domowego 1-osobowego 

2) 37 zł od gospodarstwa domowego 2-osobowego 

3) 48 zł od gospodarstwa domowego 3-osobowego 

4) 60 zł od gospodarstwa domowego 4-osobowego 

5) 69 zł od gospodarstwa domowego 5-osobowego 

6) 77 zł od gospodarstwa domowego 6-osobowego 

7) 84 zł od gospodarstwa domowego 7-osobowego 

8) 90 zł od gospodarstwa domowego 8-osobowego 

9) 97 zł od gospodarstwa domowego 9-osobowego 

10) 104 zł od gospodarstwa domowego 10-osobowego 

11) 109 zł od gospodarstwa domowego 11-osobowego 

12) 115 zł od gospodarstwa domowego 12-osobowego i większego; 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy Osiecznica z dnia 12 marca 2013 r. 

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

stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 października 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

P. Koza 
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