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RADY GMINY RoźwIENIcA

z dnaa 13 grudnia 2012 roku

w sprawie wyboru metody ustalania opław za gospodarowanie odpadami komunalnymi'
wysokoścl stawki opłaty o]az stawki za pojemnik

Na podstawie ań. 6j ust.2 iart.. 6k ustawy z dnia 13 wześnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U.zzolzl.,poz' 391 ) oraz art. 18 ust.1 pkt 8 i15 ustawy z 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym ( tekt jedn. Dz. U. z 2001 r' Nr 142, poz'1591 z późn' zm. )

Rada Gminy Roźwienica uchwala co nasĘpuje :

s1
1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 16 złote miesięcznie od gospodarstwa domowego'

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są
zbierane iodbierane w sposób selekĘwny, w wysokości 12 złotych miesięcznie od gospodarstwa

domowego.

3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i

zamieszkujące razem.

s2
od właścicieli nieruchomości, na Kórych nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

komunalne, ustala się stawkę za jednorazowy odbiór z pojemnika:

1) o,o6mŁ11,5o zł
2) o,71m3 -ŻŻ,oo zł
3) o,7zm3 -2Ż,oo zł
4) o,z4m3-45,oo zł
5) 1,1 mł190,oo zł
6) KP_7 (7m3)_1 74o,oo zł
7) za worek o,12m3-22,oo zł
8) opłata za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o innej pojemności niŹ

Wymienione w pkt, 1-7 wy|iczona zostanie jako iloczyn objętości pojemnika oraz stawki
(pojemność [m3] X 19o,oozł/m3)

od właściciel! nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę
za jednorazowy odbiór z pojemnika:



1) o,06mŁ8,5o zł
2) o,77m3-77 ,oo zł
3) o,12m3-!7,OO zł
4) 0,74m333,oo zł
5) 1,1 m3-145,oo zł
6) KP_7 (7m)-84o,oo zł
7) za Worek o,12m3-I7 ,oo zł
8) opłata za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o innej pojemności niż
Wymienione w pkt. 1-7 Wyliczona zostanie jako iloczyn objętości pojemnika oraz stawki
(pojemność [m3] X 140,oozł/m3)

s3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica'

s4
Uchwała wchodzi W życie W dniu 1 lipca 2013 roku po uprzednim ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.


