
 
 

Uchwała Nr XXIII/148/2013 

Rady Gminy Łyse 

z dnia 12 czerwca 2013 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki 

tej opłaty  

 

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

§ 1. 

Postanawia się, Ŝe w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy metodą 
ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uchwalenie jednej stawki 
opłaty od gospodarstwa domowego. 

                                                      § 2. 

1. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
wysokości: 

a) 50 zł od gospodarstwa domowego liczącego więcej niŜ 1 osobę, 
b) 35 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę. 

 
2.  Ustala się niŜsze stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeŜeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 
a) 36 zł od gospodarstwa domowego liczącego więcej niŜ 1 osobę, 
b) 20 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XX/127/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości  
tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 661). 

§ 5. 

Uchwała  wchodzi w Ŝycie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Mazowieckiego. 

 



Uzasadnienie: 

W uchwale jako metodę ustalenia opłaty przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od gospodarstwa domowego. Metoda naliczania opłaty od gospodarstwa 

domowego jest najbardziej optymalna oraz najmniej uciąŜliwa dla mieszkańców. MoŜliwość 

zróŜnicowania opłaty od wielkości gospodarstwa domowego czyni tę metodę jako najbardziej 

obiektywną i uczciwą. W wyniku przeprowadzonych analiz oceniono, Ŝe metoda ta stanowi 

powszechny i skuteczny sposób zbierania opłat. Podjęcie nowej uchwały we wskazaniem 

wyŜszych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynika z prowadzonej procedury 

przetargowej.   

 

 

 


