
UCHWAŁA NR XXXII/320/13
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/221/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21.) Rada Gminy 
Zebrzydowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/221/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w § 1 dodaje się pkt.3 w brzmieniu:

„3)  wprowadza się różnicowanie stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących 
na danej nieruchomości w ten sposób, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 
cztery osoby tworzące jedno gospodarstwo domowe: 

a) za pierwsze cztery osoby stawka opłaty została określona w pkt. 1 i pkt. 2, 

b) za piątą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 5,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów 
zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, 

c) za piątą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 10,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku 
odpadów zbieranych i odbieranych w sposób zmieszany.”.

§ 2. Pozostała część uchwały nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 kwietnia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zebrzydowice

mgr Kazimierz Grygierek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2014 r.
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