
UCHWAŁA NR XXVIII/188/13
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Na podstawie art. 6j ust. 2, 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391, poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 
228) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, będzie ustalana od gospodarstwa domowego. 

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub zespół osób razem zamieszkujących, wspólnie 
się utrzymujących. Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa 
domowe. 

§ 2. 

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa 
domowego jeżeli odpady nie są zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości: 

a) gospodarstwa domowe 1-osobowe – 15,00 zł, 

b) gospodarstwa domowe 2 osobowe - 30,00 zł 

c) gospodarstwa domowe 3 osobowe – 45,00 zł, 

d) gospodarstwa domowe 4 osobowe – 60,00 zł, 

e) gospodarstwa domowe 5 osobowe i większe – 75,00 zł, 

2. Ustala się miesięczną niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa 
domowego jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

a) gospodarstwa domowe 1-osobowe – 11,00 zł, 

b) gospodarstwa domowe 2 osobowe - 22,00 zł 

c) gospodarstwa domowe 3 osobowe – 33,00 zł., 

d) gospodarstwa domowe 4 osobowe – 44,00 zł, 

e) gospodarstwa domowe 5 osobowe i większe – 55,00 zł, 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 
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§ 5. 

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Będzinie oraz opublikowaniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy w Będzinie 

Andrzej Nożykowski
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