
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/129/2019 
RADY GMINY BABICE 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6j ust. 1, ust. 4, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4a, ust. 4b, ust. 4c ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 – z późn. zm.) 

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

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Babice uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 

sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1. jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny: 

Liczba osób zamieszkujących 

daną nieruchomość 
Stawka 

podstawowa 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

1 33,70 zł 33,70 zł 
2 32,70 zł 65,40 zł 
3 31,70 zł 95,10 zł 
4 30,70 zł 122,80 zł 
5 29,70 zł 148,50 zł 
6 28,70 zł 172,20 zł 
7 27,70 zł 193,90 zł 
8 26,70 zł 213,60 zł 
9 25,70 zł 231,30 zł 
10 24,70 zł 247,00 zł 
11 23,70 zł 267,70 zł 
12 22,70 zł 272,40 zł 

2. stawka uwzględniająca zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: 

Liczba osób zamieszkujących 

daną nieruchomość 
Stawka uwzględniająca 

zwolnienie  
Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

1 31,70 zł 31,70 zł 
2 30,70 zł 61,40 zł 
3 29,70 zł 89,10 zł 
4 28,70 zł 114,80 zł 
5 27,70 zł 138,50 zł 
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6 26,70 zł 160,20 zł 
7 25,70 zł 179,90 zł 
8 24,70 zł 197,60 zł 
9 23,70 zł 213,30 zł 
10 22,70 zł 227,00 zł 
11 21,70 zł 238,70 zł 
12 20,70 zł 248,40 zł 

3. podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny: 

Liczba osób zamieszkujących daną 

nieruchomość 
Stawka 

podwyższona 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1 67,40 zł 67,40 zł 
2 65,40 zł 130,80 zł 
3 63,40 zł 190,20 zł 
4 61,40 zł 245,60 zł 
5 59,40 zł 297,00 zł 
6 57,40 zł 344,40 zł 
7 55,40 zł 387,80 zł 
8 53,40 zł 427,20 zł 
9 51,40 zł 462,60 zł 
10 49,40 zł 494,00 zł 
11 47,40 zł 521,40 zł 
12 45,40 zł 544,80 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice. 

§ 4. Traci moc uchwała nr VI/34/2015 z Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015 r.  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Babice 

 

 

Tadeusz Biel 
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