
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/127/12 

RADY GMINY RAKSZAWA 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

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 o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6k ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 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) w związku 

z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897 ze zm.) oraz art. 4 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r.  

Nr 62, poz. 718 ze zm.) Rada Gminy Rakszawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że 

w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn liczy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 

ustalonej w §2 lub §3. 

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  

6,50 zł brutto, od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  

13,00 zł brutto od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/89/08 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotyczącej 

ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

Przewodniczący  

Rady Gminy w Rakszawie  

 

Marzena Janas - Piwińska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 lutego 2013 r.

Poz. 1005
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