
Uchwała Nr . XXVI/191/2012

Rady Gminy Wierzbica

z dnia 09 listopada 2012 r.

w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia  opłat za przejęcie przez Gminę Wierzbica od właścicieli 
nieruchomości  obowiązku  pozbywania  się  zebranych  na  terenie  nieruchomości 
odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18  art 40 ust 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 6k , 6r ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Dokonuje  się,  w  odniesieniu  do  nieruchomości,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy, 

wyboru metody ustalenia 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,poz 2008 z późn. zm.).

2.Metoda  ustalenia  opłaty  określona  w  ust.  1  polega  na  zastosowaniu  iloczynu  liczby 

mieszkańców  zamieszkujących  daną  nieruchomość  i  stawki  opłaty  określonej  dla 

mieszkańca 

§ 2

1.Ustala się jednostkowe, miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi:

a) opłata w wysokości 6 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w 

     przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny;

b) opłata w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w  

     przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości 

miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

 



U Z A S A D N I E N I E

Nowelizacja  ustawy z  13 września  1996 r.  o  utrzymaniu czystości  i  porządku w 

gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) w art. 6k 6r    nakłada na Radę 

Gminy  obowiązek  określenia  w  drodze  uchwały   metody  ustalenia  opłaty  za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymiustalenia  oraz  opłat  za  przejęcie  przez  Gminę 

Wierzbica od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych


