
hwała nr XVI/. ..12020

,y Gminy Tarnów Opolski

z dnia 24.02.2020 r.

w sprawie wyboru metody,usta opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawek tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 40 ust. I i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie

2019 r. poz. żOfi ze zm.) Rada Gm Tarnów Opolski uchwala co następuje:

§ l. Dokonuje się wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości, na zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w art. 6j ust. l pkt. l
ustawy zdnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.lJ, zż019
r. poz. ż0l0 zę zm.), w ten że opłata miesięczna od właścicieli nieruchomości za
gospodarowanie odpadami alnymi stanowió będzie iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną ni oraz stawki opłaty określonej zgodnie z § 2 lub § 3.

§ 2. Określa się stawkę opłaĘ za anie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są
w sposób selektywny zbierane i od w wysokości 27,00 zł na osobę miesięcznie, a w przypadku
gdy Iiczba mieszkańców zami h daną nieruchomość jest większa niż 4 - wysokości 27 ,00 zł
orazpo 15,00 zł dla każdej kolejnej by powyżej 4.

§ 3. Określa się stawkę opłaty wyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wy ia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selekfiny w wysokości 80,00 zł osobę miesięcznie.
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§ 5. Tarci moc uchwała nr XIV/I
sprawie metody ustalenia opłaty

15 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 20l5 r, w
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki

opłaĘ, zmieniona uchwałą nr V 19 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w
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§ 6. Wykonanie uchwaĘ powierza Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w u Urzędowym Wojewódźwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w Ęcie z dni l kwietnia 20ż0 r.



uzasadnienie:

W związku z opublikowaniem cennika prTyjęć odpadów do
Opolu na rok 2020 oraz w wyniku rozstrrygnięcia przetargu
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względów ekonom
kosźów systemu wystąpiła koniczność zmiany sposobu na|iczani
Wprowadzono nowy sposób obliczania opłaty - od liczby
nieruchomość.
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