
UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz.994z późn. zm.) oraz art. 6k. ust.1 pkt 1, ust. 2a 
pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. 
z 2018r. poz. 1454 ze zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu

uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zmianie 
ulega §2, który otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w przypadku gdy 
odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości:

a) 12,00zł miesięcznie od osoby w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych przez 1 do 5 osób, 

b) 10,00zł dla każdej 6-tej i kolejnej osoby w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych przez 
6 i więcej osób.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w przypadku gdy 
odpady są zbierane w sposób nieselektywny w wysokości:

a) 24,00zł miesięcznie od osoby w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych przez 1 do 5 osób,

b) 20,00zł dla każdej 6-tej i kolejnej osoby w odniesieniu  do nieruchomości zamieszkiwanych przez 
6 i więcej osób".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  i wchodzi w życie z dniem 
1 marca 2019r.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz

Id: 185101D8-A9B4-47DE-87C3-01CF6113D5BE. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie do uchwały Nr V/40/2019

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 7 lutego 2019 r.

Zgodnie z art 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                  
( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) Rada Miejska w Koniecpolu dokonuje w drodze uchwały wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę takiej opłaty.

Stawki opłaty ustalono w oparciu o analizę finansową systemu gospodarki odpadami w Gminie Koniecpol, 
biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, szacunkową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku ze znaczącym wzrostem kosztów związanych z odbiorem, transportem                                          
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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