
 

 

UCHWAŁA

 NR XXIX/200/14 

RADY GMINY ŁUKOWICA 

z dnia 17 marca 2014 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości 

stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Łukowica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 6 ”k” ust.1 i 3 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz 

art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, Nr 232 poz.1378), Rada Gminy Łukowica 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty określonej w § 2 ust.1 lub ust.2, tj. według metody określonej 

w art.6 „j” ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Ilość osób zamieszkujących dana nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. 

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.2 określa odrębna uchwała Rady Gminy. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 

w § 1 w wysokości 6 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości. 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 4 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na 

terenie nieruchomości. 

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik za odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w wysokości: 

1) 20,00 zł brutto za pojemnik 120 litrów, 

2) 40,00 zł brutto za pojemnik 240 litrów 

3) 58,00 zł brutto za pojemnik 340 litrów 

4) 187,00 zł brutto za pojemnik 1100 litrów 

5) 425,00 zł brutto za pojemnik 2500 litrów 
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6) 850,00 zł brutto za pojemnik 5000 litrów 

7) 1190,00 zł brutto za pojemnik 7000 litrów. 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

1) 15,00 zł brutto za pojemnik 120 litrów, 

2) 30,00 zł brutto za pojemnik 240 litrów 

3) 42,50 zł brutto za pojemnik 340 litrów 

4) 137,50 zł brutto za pojemnik 1100 litrów 

5) 312,50 zł brutto za pojemnik 2500 litrów 

6) 625,00 zł brutto za pojemnik 5000 litrów 

7) 875,00 zł brutto za pojemnik 7000 litrów. 

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości 

pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust. 1 lub 2 za ten pojemnik. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/129/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz 

stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Łukowica (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 7307). 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 

1 kwietnia 2014 r. 

  

  Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Tomaszek 
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