
 

 

UCHWAŁA
∗∗∗∗ NR XXXIII/226/2013 

RADY GMINY BABICE 

z dnia 25 stycznia 2013 roku 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust.1 pkt 1 i ust. 3, art. 6j  

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Babice, uchwala co następuje  

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  

§ 2. 1. Ustala się zróżnicowane stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa 

w § 1 w wysokości zgodnej z tabelą Nr 1, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli 

odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości zgodnej z tabelą Nr 1, która stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały.  

§ 3. 1. Ustala się miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, w wysokości 

określonej w tabeli Nr 1, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Ilość osób ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

3. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 2 określa odrębna uchwała.  

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości:  

a) 30,00 zł za pojemnik 120 l,  

b) 60,00 zł za pojemnik 240 l,  

c) 120,00 zł za pojemnik 1 100 l,  

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny w wysokości:  
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a) 25,00 zł za pojemnik 120 l,  

b) 50,00 zł za pojemnik 240 l,  

c) 100,00 zł za pojemnik 1 100 l,  

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości 

pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust. 1 lub ust. 2.  

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

5. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 4 określa odrębna uchwała.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Babice  

Wiesław Domin 
 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXIII/226/2013   

Rady Gminy Babice   

z dnia 25 stycznia 2013 r.  

 

Tabela nr 1  

  

Liczba osób 

zamieszkujących daną 

nieruchomość 

Stawka opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Opłata za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

Stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w sposób 

selektywny 

Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

w sposób selektywny 

1  17 zł  17 zł  11 zł  11 zł  

2  15,50 zł  31 zł  10,50 zł  21 zł  

3  15 zł  45 zł  10 zł  30 zł  

4  13,75 zł  55 zł  9,50 zł  38 zł  

5  13,60 zł  68 zł  9 zł  45 zł  

6  12,83 zł  77 zł*  8,50 zł  51 zł  

7  12 zł  84 zł  8 zł  56 zł  

8  11,25 zł  90 zł  7,50 zł  60 zł  

9  10,55 zł  95 zł*  7 zł  63 zł  

10  9,50 zł  95 zł  6,30 zł  63 zł  

11  8,64 zł  95 zł*  5,73 zł  63 zł*  

12  7,92 zł  95 zł*  5,25 zł  63 zł  

* opłaty podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych, przy czym do 50 groszy w dół a od 51 groszy w górę  
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