
 

 

UCHWAŁA NR XIX/147/2020 

RADY GMINY WIĄZOWNICA 

z dnia 30 marca 2020 r. 

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

takiej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.) Rada Gminy Wiązownica 

uchwala się, co następuje: 

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

w następujący sposób: 

1) w przypadku gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje do 6 osób opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo oraz 

stawki opłaty ustalonej w §2 ust. 1 lub 2. 

2) w przypadku gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuję powyżej 6 osób wprowadza się stawkę 

ryczałtową ustaloną w sposób określony w  §2 ust. 3 lub 4. 

§ 2.  1 Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł 

miesięcznie od osoby zamieszkującej dane gospodarstwo domowe w przypadku, gdy odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się podwyższoną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30,00 zł 

miesięcznie od osoby zamieszkującej dane gospodarstwo domowe w przypadku, gdy odpady komunalne nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 90,00 zł miesięcznie 

od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje powyżej 6 osób gdy odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny. 

4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

180,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje powyżej 6 osób gdy odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn sumy zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki zgodnej z § 2 ust. 1 lub 

2 oraz 3 lub 4 niniejszej uchwały. 

2. Ilość osób zamieszkujących nieruchomość ustala się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
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§ 4. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe 

i zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu (przez okres dłuższy niż 30 dni), wyodrębnioną prawnie, 

technicznie lub funkcjonalnie nieruchomość wykorzystywaną na cele mieszkaniowe. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica. 

§ 6. Traci moc Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Wiązownica z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiązownica 

 

 

Socała Krzysztof 
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