
 

 

UCHWAŁA NR XIV/131/2019 

RADY GMINY CZUDEC 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czudec. 

Na podstawie art. 6k ust. 1, 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2010) art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz.506), Rada Gminy Czudec uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w następujących wysokościach: 

1) 17,00 zł. od jednego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny, w przypadku 

gdy nieruchomość nie posiada kompostownika, 

2) 34,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są jako zmieszane (niesegregowane). 

§ 2. Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, ustala się 

następujące stawki opłat: 

1) 9,00 zł za pojemnik/worek 120 l przeznaczony na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, 

2) 20,00 zł za pojemnik/worek 120 l przeznaczony na odpady komunalne zbierane jako zmieszane 

(niesegregowane), 

3) 180,00 zł za pojemnik 1100 l przeznaczony na odpady komunalne zbierane jako zmieszane 

(niesegregowane), 

§ 3. Ustala się zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym 

kompostowniku w kwocie 2 zł od 1 mieszkańca miesięcznie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czudec. 

§ 5. Nadzór na wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo – Finansowej oraz Komisji Spraw 

Gospodarczych i Transportu. 

§ 6. Traci moc Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czudec. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Sławomir Szela 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 6663



 

Uzasadnienie 

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Czudec jest konieczna ze względu na niewłaściwe wprowadzenie dwóch stawek za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w uchwale nr XIII/116/2019 z dnia 

22 listopada 2019 r.. 

W przypadku  kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku należy zastosować 

zwolnienie, zgodnie art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.2019 r., 

poz. 2010) 

Uchwalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwolą na pokrycie kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują opłaty związane  z: 

odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania opadów komunalnych, obsługą administracyjną 

systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 6c ww. ustawy opłaty na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem celowe i zasadne. 

 

 

 Wójt Gminy 

  

Andrzej Ślipski 
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