
 

 

UCHWAŁA NR III/20/2015 

RADY GMINY BEDLNO 

z dnia 12 marca 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 i ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a 

pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje: 

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

cymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę mieszkańców za-

mieszkujących daną nieruchomość. 

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

na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,  

w wysokości 6,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. 

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

ści, na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, 

w wysokości 9,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/133/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wy-

boru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2015 roku. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

Marian Dysierowicz 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 marca 2015 r.

Poz. 1009
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