
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/170/2013 

RADY GMINY BOROWA 

z dnia 20 marca 2013 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 391 

z późn. zm.), Rada Gminy Borowa uchwala, co następuje:  

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 

sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się stawkę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego określoną w § 2.  

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na zamieszkałych 

nieruchomościach zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi miesięcznie:  

a) dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 18,00 zł,  

b) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób – 24,00 zł,  

c) dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób – 33,00 zł,  

d) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 osób – 42,00 zł,  

e) dla gospodarstwa domowego składającego się z 5 i więcej osób – 45,00 zł. 

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na zamieszkałych 

nieruchomościach zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi miesięcznie:  

a) dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 12,00 zł,  

b) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób – 16,00 zł,  

c) dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób – 22,00 zł,  

d) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 osób – 28,00 zł,  

e) dla gospodarstwa domowego składającego się z 5 i więcej osób – 30,00 zł. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Borowa.  
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowa.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do obliczania opłaty od 1 lipca 2013 roku.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Mieczysław Wiącek 
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