
UCHWAŁA NR  XII/102/2019
RADY GMINY RUDNIK

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1 i 2, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz..U. z 2019, poz. 506) po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr 
XXXIV/244/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych Rada Gminy Rudnik uchwala:

§ 1. 

W §1 uchwały nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności wprowadza się następujące 

zmiany:ust.2 otrzymuje brzmienie "Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 19,50 zł miesięcznie na jednego mieszkańca 

zamieszkującego nieruchomość." ust.3 otrzymuje brzmienie "Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

w wysokości 58,50 zł miesięcznie na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość."

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2020r.

 

Przewodniczący Rady

Ireneusz Jaśkowski
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Uzasadnienie

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinny zostać pokryte z opłaty pobieranej od

właścicieli nieruchomości. W celu zbilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi konieczna jest

zmiana wysokości opłaty z 12,00 zł na 19,50 zł. Przyjęte w niniejszej uchwale stawki, spełniają ustawowe

wymagania i nie są wyższe od 2 %, przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem -

za mieszkańca. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia

28 lutego 2018r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. W wyznaczonym terminie

od 19 listopada 2019r. do 25 listopada 2019r.. Nie wniesiono uwag. Wobec powyższego Rada Gminy Rudnik

postanawia jak w sentencji niniejszej Uchwały.
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