
 

U C H W A Ł A    NR XXIX/135/2018 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 23 lipca 2018 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności. 

 

Na podstawie art. 6k i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 

oraz art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 2 pkt 1 i 14 Statutu Związku Gmin 

Wierzyca z dnia 22 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 3762,  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

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

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 

z późn. zm.), zgodnie z którym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 

stawkę od gospodarstwa domowego. 

 

§ 2.1.  Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

o której mowa w § 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny -   

w wysokości: 

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego 24,00 zł; 

2) od gospodarstwa domowego wieloosobowego 54,00 zł. 

2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny - w wysokości: 

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego 42,00 zł; 

2) od gospodarstwa domowego wieloosobowego 81,00 zł. 

 

§ 3.1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) za pojemnik o pojemności 120 litrów odpadów komunalnych frakcji: „Papier” – 

w wysokości 0,00 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 120 litrów odpadów komunalnych frakcji: „Szkło” – 

w wysokości 0,00 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 120 litrów odpadów komunalnych frakcji: „Metale i tworzywa 

sztuczne” – w wysokości 13,00 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 120 litrów odpadów komunalnych frakcji: „Bio” – 

w wysokości 17,00 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 120 litrów odpadów komunalnych frakcji: „Resztkowe” – 

w wysokości 45,00 zł. 

 



 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za pojemnik  

o pojemności 120 litrów odpadów komunalnych – w wysokości 45,00 zł. 

 

§ 4.  Z dniem  wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VII/38/2015 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  

i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  

z 2015 r. poz. 2747) oraz uchwała nr XIII/75/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca  

z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

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

opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r.  

poz. 2044). 

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 

roku. 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Zgromadzenia 

                                                                                              Związku Gmin Wierzyca 

 

                                                                                                 Grzegorz Piechowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


