
 

 

UCHWAŁA NR V/47/2019 

RADY GMINY OSINA 

z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawki 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 6k ust. 1, 2a, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje: 

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

w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sposób 

wskazany niżej. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego 

miesięcznie w następującej wysokości: 

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

a) 13,00 zł – w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych, 

b) 26,00 zł – w przypadku dwuosobowych gospodarstw domowych, 

c) 39,00 zł – w przypadku trzyosobowych gospodarstw domowych, 

d) 52,00 zł – w przypadku czteroosobowych gospodarstw domowych, 

e) 58,00 zł – w przypadku pięcioosobowych gospodarstw domowych, 

f) 64,00 zł – w przypadku gospodarstw domowych liczących powyżej pięciu osób, 

2) jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) 30,00 zł – w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych, 

b) 60,00 zł – w przypadku dwuosobowych gospodarstw domowych, 

c) 90,00 zł – w przypadku trzyosobowych gospodarstw domowych, 

d) 120,00 zł – w przypadku czteroosobowych gospodarstw domowych, 

e) 132,00 zł – w przypadku pięcioosobowych gospodarstw domowych, 

f) 144,00 zł – w przypadku gospodarstw domowych liczących powyżej pięciu osób. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina. 

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XII/87/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 

Zach. z 2016 r., poz. 2521).  
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

upłynęło 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Andrzej Łuczak 
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