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UCHWAŁA NR XIX/115/2016
RADY GMINY KRZYWDA
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) oraz 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - Rada Gminy Krzywda uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, że opłata za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, pobierana przez Gminę
Krzywda, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 1, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w
sposób selektywny, w wysokości 4,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty, o której mowa
w § 1, w wysokości 16,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 3. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc w którym na danej nieruchomości powstały
odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty określonej w § 4 za pojemniki o określonej pojemności.
§ 4. 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstały odpady komunalne:
1) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 20,00 zł,
2) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 30,00 zł,
3) za pojemnik o pojemności – 1100 l – w wysokości 60,00 zł,
4) za pojemnik KP 5 o pojemności 5 m3 – w wysokości 300,00 zł,
5) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 420,00 zł,
6) za pojemnik KP 10 o pojemności 10 m3 – w wysokości 600,00 zł.
2. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 35,00 zł,
2) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 45,00 zł,
3) za pojemnik o pojemności – 1100 l – w wysokości 120,00 zł,
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4) za pojemnik KP 5 o pojemności 5 m3 – w wysokości 450,00 zł,
5) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 600,00 zł,
6) za pojemnik KP 10 o pojemności 10 m3 – w wysokości 900,00 zł.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/210/2013 Rady Gminy Krzywda z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne oraz i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r. poz. 155) oraz uchwała Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20
grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Krzywda (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 204).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywda.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Paweł Mroczek

