UCHWAŁA NR XXXII/315/2012
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty
Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.
§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w
wysokości 25 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty o której
mowa w ust. 1 w wysokości 12,65 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 3. 1. Za odpad selektywny rozumie się segregację odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, tworzywa
sztuczne i metale, co najmniej w ilości: - dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – 20 %
objętości odebranych odpadów zmieszanych.
2. Dwa kolejne, następujące po sobie lub trzykrotnie w ciągu roku kalendarzowego powiadomienie gminy
przez podmiot odbierający odpady o umieszczeniu odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do
selektywnego zbierania odpadów, będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane.
3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane w sposób niezgodny z regulaminem, taktowane
będą, jako odpady zmieszane, a ich odbiór nastąpi w zamian za ustaloną opłatę określoną w § 2 ust. 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Lasowski
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