
 

 

UCHWAŁA NR IV/34/15 

RADY GMINY WYSZKI 

z dnia 26 marca 2015 r. 

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

wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r.  

poz. 594, z późn. zm.
1)

), art. 6j ust. 2 i ust. 2a oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) 

uchwala się, co następuje: 

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

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkującą 

samodzielnie, bądź zespół osób razem mieszkających spokrewnionych lub niespokrewnionych, wspólnie 

utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od wielkości 

gospodarstwa domowego, o której mowa § 1 ust. 1, w następujących wysokościach: 

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 12,00 zł miesięcznie, 

b) dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 24,00 zł miesięcznie, 

c) dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 36,00 zł miesięcznie, 

d) dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób 45,00 zł miesięcznie; 

2) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z przydomowym kompostowaniem: 

a) dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 9,00 zł miesięcznie, 

b) dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 18,00 zł miesięcznie, 

c) dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 27,00 zł miesięcznie, 

d) dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób 32,00 zł miesięcznie. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r.  

poz. 379 i poz. 1072. 
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2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od wielkości 

gospodarstwa domowego jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w następujących 

wysokościach: 

1) dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 15,00 zł miesięcznie; 

2) dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 30,00 zł miesięcznie; 

3) dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 45,00 zł miesięcznie; 

4) dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób 55,00 zł miesięcznie. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/227/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty 

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2076). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady 

Arkadiusz Krasowski 
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