
UCHWAŁA NR XIX.140.2020 
RADY GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie 
wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty (Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 1087) 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, 
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) 

Rada Gminy Przystajń  uchwala co  następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru  
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2. otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących 
wysokościach: 

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 26,00 zł 

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 43,00 zł 

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe – 60,00 zł 

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 77,00 zł  

e) gospodarstwo domowe 5 osobowe – 94,00 zł 

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 111,00 zł 

g) gospodarstwo domowe 7 osobowe – 128,00 zł 

h) gospodarstwo domowe 8 i więcej osobowe - 145,00 zł. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w następujących wysokościach: 

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 52,00 zł 

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 86,00 zł 

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 120,00 zł 

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 154,00 zł  

e) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 188,00 zł 

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 222,00 zł 

g) gospodarstwo domowe 7 osobowe - 256,00 zł 

h) gospodarstwo domowe 8 i więcej osobowe - 290,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Zbigniew Kmieć 
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