
UCHWAŁA NR XLIV/337/2013
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

z dnia 23 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ) oraz art. 6k ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888), Rada 
Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/237/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty zmienionej uchwałą 
Nr XXXVI/272/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013 r. wprowadza się zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1 Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny w wysokości: 

a) w rodzinach 1- 4 osobowych po 7,00 zł. od każdego mieszkańca, 

b) w rodzinach 5-8 osobowych po 7,00 zł. od mieszkańca dla pierwszych 4 osób i po 3,00 zł. od 5,6,7 i 8 osoby. 

c) w rodzinach 9 osobowych i powyżej po 7,00 zł. od mieszkańca dla pierwszych 4 osób, po 3,00 zł. od 5,6,7 
i 8 osoby i po 1,00 zł. od każdej następnej osoby.”

2) w § 2 ust. 2 a otrzymuje brzmienie: 

„2a W przypadku nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej wyposażonych w kompostownik 
i zagospodarowujących odpady biodegradowalne we własnym zakresie stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustala się w wysokości: 

a) w rodzinach 1- 4 osobowych po 5,00 zł. od każdego mieszkańca, 

b) w rodzinach 5-8 osobowych po 5,00 zł. od mieszkańca dla pierwszych 4 osób i po 3,00 zł. od 5,6,7 i 8 osoby. 

c) w rodzinach 9 osobowych i powyżej po 5,00 zł. od mieszkańca dla pierwszych 
4 osób, po 3,00 zł. od 5,6,7 i 8 osoby i po 1,00 od każdej następnej osoby.”

3) w § 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Dla rodzin i osób samotnych pobierających zasiłek stały na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatowie ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) zbierane w sposób selektywny w wysokości 4,00 zł od osoby. 

b) w przypadku nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej wyposażonych w kompostownik 
służący do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie, za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w wysokości 2,00 zł. od osoby.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 
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