
 

 

UCHWAŁA NR III/18/18 

RADY GMINY RANIŻÓW 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 2a oraz art. 6k 

ust. 1 pkt 1, ust.2a pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j.  - Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 ze 

zm.) Rada Gminy Raniżów uchwala, co następuje: 

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

sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie 

nieruchomości  i stawki określonej odpowiednio w ust. 2 pkt 1-6 lub w ust. 3 pkt 1-6.    

2. W przypadku selektywnego zbierania odpadów ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokościach: 

1) od gospodarstwa domowego 1- osobowego - 13,00 zł; 

2) od gospodarstwa domowego 2 - osobowego - 21,00 zł; 

3) od gospodarstwa domowego 3 - osobowego - 31,00 zł; 

4) od gospodarstwa domowego 4 - osobowego - 38,00 zł; 

5) od gospodarstwa domowego 5 - osobowego - 43,00 zł; 

6) od gospodarstwa domowego 6 – osobowego i więcej - 47,00 zł. 

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie prowadzi selektywnego zbierania odpadów ustala się 

miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokościach: 

1) od gospodarstwa domowego 1- osobowego - 26,00 zł; 

2) od gospodarstwa domowego 2 - osobowego - 42,00 zł; 

3) od gospodarstwa domowego 3 - osobowego - 62,00 zł; 

4) od gospodarstwa domowego 4 - osobowego - 76,00 zł; 

5) od gospodarstwa domowego 5 - osobowego - 86,00 zł; 

6) od gospodarstwa domowego 6 – osobowego i więcej - 94,00 zł. 
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§ 2.  Traci moc uchwała Rady Gminy Raniżów Nr XXVII/284/13 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2013 r., poz. 1721 ). 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raniżów. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2019 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Raniżów 

 

 

Jan Puzio 
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