
  

UCHWAŁA NR V/40/2019 

RADY GMINY RADZIŁÓW 

z dnia 14 lutego 2019 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Radziłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są odbierane w sposób selektywny, określoną w art. 6j 

ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 wyżej cyt. ustawy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jest następująca: 

1) dla gospodarstw domowych nieposiadających minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych 

ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,50 zł miesięcznie od 

1 m
3
 zużytej wody, jednak nie mniej niż 24,00 zł i nie więcej niż 89,00 zł miesięcznie; 

2) dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizyczny powierzchni użytków rolnych 

zamieszkałych przez 1 osobę opłatę w wysokości 24,00 zł miesięcznie; 

3) dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizyczny powierzchni użytków rolnych 

zamieszkałych przez co najmniej 2 osoby, opłatę w wysokości 89,00 zł miesięcznie. 

§ 2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane 

 i odbierane w sposób selektywny w następujący sposób: 

1) dla gospodarstw domowych wymienionych w § 1 pkt 1 ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 3,80 zł miesięcznie od 1 m
3
 zużytej wody, jednak nie mniej niż 

14,00 zł miesięcznie i nie więcej niż 53,00 zł miesięcznie; 

2) dla gospodarstw domowych wymienionych w § 1 pkt 2 ustala się opłatę w wysokości 14,00 zł miesięcznie; 

3) dla gospodarstw domowych wymienionych w § 1 pkt 3 ustala się opłatę w wysokości 53,00 zł miesięcznie. 

§ 3. Wyliczenie należnej opłaty miesięcznej za odbiór nieczystości stałych stanowi iloczyn średniego 

miesięcznego zużycia wody liczone za rok poprzedni wg sumy m
3
 zużytej wody (po odliczeniu zużycia na cele 

gospodarcze w przypadku zgłoszenia podlicznika) z faktur z datą wystawienia w roku poprzednim, dzielone na 

12 miesięcy po zaokrągleniu do pełnych m
3
 oraz stawki opłaty ustalonej w § 1 i 2 niniejszej uchwały. 

§ 4. Kwota wyliczona ze średniego miesięcznego zużycia wody oraz stawki opłaty nie może być niższa ani 

wyższa niż ustalona w § 1 pkt 1 oraz w przypadku odpadów selektywnie zbieranych ustalona  

w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały. 
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/264/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości 

na terenie Gminy Radziłów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

01 marca 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Mroczkowski 
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