
 

 

UCHWAŁA NR 269/VII/2017 

RADY GMINY KŁODZKO 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 6 j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, art. 6 k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje: 

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

sposób, że: 

1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 

określonej w § 2. 

2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn pojemników o określonej pojemności oraz stawki 

określonej w § 3. 

§ 2. Ustala się stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość, w ramach każdego gospodarstwa domowego, w wysokości: 

1) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: 

- 11 złotych za pierwszą, drugą, trzecią i czwartą osobę, 

- 6 złotych za piątą i szóstą osobę, 

- 1 złoty za siódmą i kolejne osoby. 

2) w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: 

- 21 złotych  za pierwszą, drugą, trzecią i czwartą osobę, 

- 11 złotych za piątą i szóstą osobę, 

- 1 złoty za siódmą i kolejne osoby. 

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

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za pojemnik: 

1. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: 

1) o pojemności 110 - 120 l – 13,00 zł, 

2) o pojemności 240 l – 20,00 zł, 
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3) o pojemności 1.100 l – 65,00 zł, 

4) o pojemności 7.000 l – 490,00 zł, 

5) worek  o pojemności 120 l – 9,00 zł. 

2. W przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: 

1) o pojemności 110 - 120 l – 45,00 zł, 

2) o pojemności 240 l – 70,00 zł, 

3) o pojemności 1.100 l – 190,00 zł, 

4) o pojemności 7.000 l – 900,00 zł, 

5) worek o pojemności 120 l – 30 zł. 

§ 4. 1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie zatrudniających 

pracowników, stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego oraz właścicieli domków 

letniskowych, wprowadza się miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 13,00 zł. 

2. W przypadku cmentarzy wprowadza się miesięczną odpłatność ryczałtową za każde 1.100 l odpadów 

w wysokości 80,00 zł. 

§ 5. Traci moc uchwała nr 146/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawi takiej opłaty oraz 

stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko 

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko: 

Z. Tur 
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