
 
 

UCHWAŁA NR XXV/164/2020 
RADY GMINY ZAKRZÓWEK 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

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

uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zakrzówek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 pkt.1, art. 6k ust. 3 i ust. 4 w związku 
z art. 6i ust. 1 pkt. 1,  art. 6 j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Rada Gminy Zakrzówek uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi, od właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Zakrzówek stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2. 

§ 2. 1.  Ustala się stawkę opłaty za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
20,00 od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny.  

2. Maksymalna miesięczna opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 od gospodarstwa domowego nie może 
przekraczać kwoty 80,00zł, a w przypadku właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 3 ust..1 kwoty 
64,00zł. Za gospodarstwo domowe rozumie się rodziców (opiekunów prawnych) i dzieci uczące się do 
ukończenia 25 roku życia. 

3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty  za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 40,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane 

w sposób selektywny. 

§ 3. 1.  Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym. 

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 4,00 zł od stawki obowiązującej miesięcznej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca, zamieszkującego daną 
nieruchomość. 

3. Warunkiem częściowego  zwolnienia  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jest 
złożenie oświadczenia w deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika 
przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne na nieruchomości, 
której zwolnienie dotyczy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzówek. 
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/33/2019 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Zakrzówek 

 
 

Agnieszka Makuch 
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