
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/218/2016 

RADY GMINY GRODZISKO DOLNE 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 października 2016r. 

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

takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1, ust. 2a, art. 6k ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. 

poz. 250 z późn. zm.) 

Rada Gminy Grodzisko Dolne 

postanawia co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 października 2016r. 

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

opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 2.  W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się 

miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość: 

1) 1-6 osób w wysokości 5,50 zł brutto od osoby; 

2) 7 osób w wysokości 4,50 zł brutto od osoby; 

3) 8 osób w wysokości 4,00 zł brutto od osoby; 

4) 9 osób w wysokości 3,50 zł brutto od osoby; 

5) 10 osób w wysokości 3,00 zł brutto od osoby; 

6) 11 osób i powyżej w wysokości 2,50 zł brutto od osoby.”; 

2) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 3.  W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się 

miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej 

daną nieruchomość, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość: 

1) 1-6 osób w wysokości 11,00 zł brutto od osoby; 

2) 7 osób w wysokości 9,00 zł brutto od osoby; 

3) 8 osób w wysokości 8,00 zł brutto od osoby; 
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4) 9 osób w wysokości 7,00 zł brutto od osoby; 

5) 10 osób w wysokości 6,00 zł brutto od osoby; 

6) 11 osób i powyżej w wysokości 5,00 zł brutto od osoby.”; 

3) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 4.  Ustala się miesięczną stawkę brutto za odpady umieszczone w pojemniku o określonej pojemności 

dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady zbierane są i odbierane w sposób 

selektywny: 

1) 120 litrów – 11,00 zł 

2) 240 litrów -  22,00 zł 

3) 1100 litrów -  88,00 zł 

4) 7000 litrów KP-7 – 440,00 zł”; 

4) § 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 5.  Ustala się miesięczną wyższą stawkę brutto za odpady umieszczone w pojemniku o określonej 

pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny: 

1) 120 litrów – 22,00 zł 

2) 240 litrów -  44,00 zł 

3) 1100 litrów -  176,00 zł 

4) 7000 litrów KP-7 – 880,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, zaś nadzór nad jej realizacją Komisji Budżetu 

i Finansów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lutego 2017r.   

  

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Jerzy Gdański 
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