
 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/216/2020 
RADY GMINY GDÓW 

z dnia 8 grudnia 2020 roku 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz art. 6j ust. 1 i 3b w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Rada 
Gminy Gdów uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Dla nieruchomości zamieszkałych ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 31,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 181,00 zł za rok od ww. nieruchomości. 

3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
w wysokości dwukrotnej stawki opłaty przyjętej w § 2 ust. 1 i 2, tj.: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych 62,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość; 

2) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 362,00 zł za rok. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Gdów Nr XIX/122/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej 
opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r., poz. 9196). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia piątek, 11 grudnia 2020 r.

Poz. 8129



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

   
Przewodniczący Rady Gminy Gdów 

 
 

Tadeusz Ciężarek 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 8129


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 3
	Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 1
	Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 2


	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5


		2020-12-11T11:36:34+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




