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UCHWAŁA NR XLI/250/2018
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie okreslenia metody ustalania stawki opłaty za pojemniki 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 2018r poz. 994 z późn. zm. ) art. 6k ust. 1 pkt 2,ust 2 i 2a oraz art. 6 j
ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( t. j. Dz. U. z 2017r
poz. 1289 ). Rada gminy Biały Dunajec uchwala, co następuje
§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej
pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty , o której mowa
w § 2.
§ 2.
1. Ustala się miesięczna stawkę opłaty za pojemniki z odpadami zbierany w sposób selektywny:
a) opłata za pojemnik o pojemności 120l – 24,00 zł
b) opłata za pojemnik o pojemności 240l – 44,00 zł
c) opłata za pojemnik o pojemności 600l – 96,00 zł
d) opłata za pojemnik o pojemności 1100l – 165,00 zł
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik z odpadami zbieranymi w sposób nieselektywny:
a) opłata za pojemni o pojemności 120l – 34,00 zł
b) opłata za pojemni o pojemności 240l – 54,00 zł
c) opłata za pojemni o pojemności 600l – 116,00 zł
d) opłata za pojemni o pojemności 1100l – 200,00 zł
§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015r w sprawie stawki opłat za
pojemnik o określonej pojemności oraz uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia
10 sierpnia 2015r w sprawie stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi gminy Biały Dunajec.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec
mgr Andrzej Styczeń

