
UCHWAŁA NR XXVII/226/17
RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawek tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1-3 oraz art. 6j ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Nałęczowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana przez Gminę Nałęczów 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana od gospodarstwa 
domowego.

2. Pod pojęciem gospodarstwa domowego rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie 
zajmującą lokal mieszkalny, albo zespół osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) mieszkających, 
gospodarujących i utrzymujących się wspólnie.

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby gospodarstw 
domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w ust. 4.

4. Ustala się, że stawka opłaty, o której mowa w ust. 1 będzie zróżnicowana w zależności od liczby 
mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo domowe:

1) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje jedna osoba – 14 zł miesięcznie/gospodarstwo,

b) gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje dwie do czterech osób – 35 zł miesięcznie/gospodarstwo,

c) gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje pięć lub więcej osób – 43 zł miesięcznie/gospodarstwo;

2) wyższą stawkę dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny – 100 zł 
miesięcznie/gospodarstwo.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 19 listopada 2015 roku 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek 
tej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1453



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Wilk
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