
Projekt

z dnia  12 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odadami komunalnymi oraz 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 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm. )  oraz art. 6k w zw.  z art. 6i pkt 1 w zw. z art. 6j 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( j.t. Dz.U. z 2017 r.,poz.1289 ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Suszec powstającymi na 
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki określonej w § 2.

§ 2. 

1. Uchwala   się   stawkę   opłaty  w  wysokości 11,50 zł  miesięcznie   za   gospodarowanie odpadami        
komunalnymi   zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

2. Uchwala   się    stawkę    opłaty w   wysokości   26,00 zł  miesięcznie za gospodarowanie odpadami       
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XXVII/10/234/2012 z dnia  13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia  2018 roku.
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Uzasadnienie

Z uwagi na wzrost kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający
z wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego na: ,,ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SUSZEC, NA KTÓRYCH
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY” firmy ,,EKO” M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Spółka Jawna, z siedzibą
w Rybniku, przy ul. Kościuszki 45 A zaistniała konieczność podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Skutki społeczne: podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska oraz zmobilizowanie
mieszkańców do prowadzenia segregacji odpadów komunalnych a co za tym idzie również do minimalizacji
ilości zmieszanych odpadów komunalnych.

Skutki finansowe: zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie nowej, wyższej
stawki opłaty pozwoli na zbilansowanie kosztów związanych ze sprawnym działaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Suszec. Ustalone stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi są zgodne z art 6 k, ust. 2a oraz 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017, poz.1289 ze zm.).
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