
Uchwała Nr XXVI/175/2013 
Rady Miejskiej w Ko źminie Wielkopolskim 

z dnia 7 marca 2013 r. 
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi                         
oraz ustalenia wysoko ści tej opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Rada  Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, 
co następuje: 

§ 1 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   
     określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
     w gminach. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na 
     której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych znajdujących się  
     się na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2. 

2. Za gospodarstwo domowe uznaje się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych  
    mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. JeŜeli któraś z osób mieszkających razem 
    utrzymuje się oddzielnie, osoba ta tworzy odrębne gospodarstwo domowe. 

§ 2 

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:  
1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych – 16 zł,  
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych – 30 zł, 
3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych – 42 zł,  
4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych –  52 zł,  
5) dla gospodarstw domowych pięcioosobowych – 60 zł, 
6) dla gospodarstw domowych sześcioosobowych – 66 zł,  
7) dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych  – 76 zł.  

2. Ustala się miesięczną niŜszą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeŜeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 
  1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych – 11 zł,  

         2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych – 21 zł, 
         3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych – 30 zł,  
         4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych – 38 zł,  
         5) dla gospodarstw domowych pięcioosobowych – 45 zł, 
         6) dla gospodarstw domowych sześcioosobowych – 51 zł, 
         7) dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych – 56 zł. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wcześniej niŜ z dniem 1 lipca 2013 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Koźminie Wlkp.  

(-) mgr inŜ. Justyn Zaradniak  


