
 

 

UCHWAŁA

 NR XXIX/211/2012 

RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  

Na podstawie art. 6 k ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn sumy pojemności pojemników 

z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty o której mowa w § 2 i § 3.  

§ 2. Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny, powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi:  

6 zł za każde 120 l pojemności pojemnika  

12 zł za każde  240 l pojemności pojemnika  

36 zł za każde 770 l pojemności pojemnika  

60 zł za każde  1100 l pojemności pojemnika  

250 zł za każde  KP -5 pojemności pojemnika  

350 zł za każde  KP-7 pojemności pojemnika  

§ 3. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób nieselektywny, powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi:  

15 zł za każde 120 l pojemności pojemnika  

30 zł za każde  240 l pojemności pojemnika  

90 zł za każde  770 l pojemności pojemnika   

150 zł za każde  1100 l pojemności pojemnika  

625 zł za każde  KP -5 pojemności pojemnika  

870 zł za każde  KP-7 pojemności pojemnika  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.  

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 7872



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po uprzednim, co najmniej 14 dniowym 

wcześniejszym jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Władysław Piszczek 
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