
UCHWAŁY  Nr  XVI / 143  / 08 
RADY  GMINY  w  ŁODYGOWICACH  

z dnia 15 lutego  2008  roku 
 

w sprawie:  ustalenia górnych stawek rocznych opłat za odbiór, wywóz i składowanie odpadów   stałych na terenie     
Gminy Łodygowice. 

 
              Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4  ustawy z dnia  13 września  
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  Nr 132, poz. 622  z późniejszymi zmianami). 
 

RADA  GMINY  W  ŁODYGOWICACH 
uchwala co następuje: 

 
§ 1. 

 
Ustala się następujące górne stawki rocznych opłat za odbiór i wywóz  odpadów stałych  
na terenie Gminy Łodygowice: 
 
1.Od osób fizycznych -  mieszkańców, właścicieli lub  samoistnych posiadaczy niezamieszkałych na terenie Gminy 
Łodygowice  (domy letniskowe, mieszkalne):   
a) roczna opłata od  jednej  osoby                                                                  wynosi     24,00  zł                                                   
b) jednorazowa opłata za kontener o pojemności  1100  l                              wynosi     20,00  zł    
c) jednorazowa  opłata za worek  (kubeł)  balastu   o pojemności  110  l       wynosi       8,00  zł                                                                                     
d) opłata stała, o której mowa w pkt 1a  liczona jest maksymalnie dla czterech osób w rodzinie. KaŜdy członek rodziny w 
ramach opłaty stałej moŜe oddać rocznie cztery worki balastu. Rodzina wieloosobowa powyŜej czterech osób moŜe oddać w 
ramach opłaty stałej maksymalnie 16 worków rocznie.  
e) opłata za usuwanie odpadów dotycząca osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy ustalana będzie na podstawie 
liczby osób zamieszkałych w budynku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,  
 f) w budynkach zamieszkałych przez więcej niŜ jedną rodzinę istnieje obowiązek zawarcia odrębnych umów na wywóz 
odpadów przez kaŜdą z nich. 
g) powyŜej  limitów wskazanych w pkt 1d stosuje się opłaty określone w pkt 1b i 1c. 
 
2. Od osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą (dla kaŜdego obiektu związanego z tą działalnością), 
od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od stowarzyszeń i organizacji poŜytku 
publicznego:   
     a) roczna opłata                                                                                            wynosi    48, 00 zł 
     b) jednorazowa opłata za kontener o pojemności 1100  l                            wynosi     20,00 zł    
     c) jednorazowa opłata za  worek (kubeł)   o pojemności  110  l                   wynosi       8,00 zł                                       
     d) opłata stała, o której mowa w pkt 2a obejmuje maksymalnie 8 worków balastu rocznie. PowyŜej tego limitu stosuje się 
opłaty określone w pkt 2b i 2c. 
 
3. JeŜeli działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie w budynku wskazanym jako miejsce zamieszkania to 
pobiera się opłaty określone w pkt 1. 
 
4.Od osób prawnych:  
a) roczna opłata stała                                                                                          wynosi   300,00 zł 
b) jednorazowa opłata za kontener o pojemności 1100 l                                  wynosi    20,00 zł 
c) jednorazowa opłata za worek (kubeł)  o pojemności  110  l                            wynosi      8,00 zł    
d) opłata stała o której mowa w pkt 4a obejmuje maksymalnie 50 worków balastu rocznie. PowyŜej tego limitu stosuje się 
opłaty określone w pkt 4b i 4c.  
 
5. Opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości i podmioty prowadzące działalność gospodarczą za 
następujące usługi wynoszą: 
a) za odbiór odpadów komunalnych luzem                                          wynosi      60,00 zł     za kaŜde 1000 l   
b) za jeden kontener (o poj. od 6000 l do 7300 l)                                 wynosi    200,00 zł  
 
6. Opłaty za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych pochodzących z remontów budynków (z wyłączeniem 
eternitu) za jeden kontener (o poj. od 6000 l do 7300 l)  wynosi 200,00 zł                                                                                                     
 



7. Do opłat określonych w pkt 5a oraz w pkt 6 dolicza się opłaty za składowanie według stawek obowiązujących na 
składowisku komunalnym. 
 
8.Opłaty pobierane będą na podstawie zawartych umów mieszkańców z podmiotami posiadającymi stosowne uprawnienia. 
 
9. Podmioty, które zawarły umowę na wywóz odpadów z innymi uprawnionymi przewoźnikami niŜ Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Łodygowicach zobowiązane są do bezzwłocznego przedstawienia    w Urzędzie Gminy Łodygowice umowy 
na wywóz stałych odpadów komunalnych. 
 
10. W przypadku gdy podmiot zobowiązany nie udokumentuje korzystania z usług podmiotów posiadających stosowne 
zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązki 
usuwania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, w trybie wykonania zastępczego przejmuje Gmina Łodygowice. 
   
11. Nie pobiera się opłat za odpady segregowane. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza  się  Wójtowi Gminy.  
 

§ 3. 
 
Traci moc Uchwała Rady Gminy z dnia  31.01.2005 r. Nr XXIV/252/05 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz 
stałych odpadów komunalnych z późniejszymi zmianami . 
 
 

§ 4. 
 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia jej opublikowania.  
 
 

 
 
 

 
 Przewodniczący 
 Rady Gminy Łodygowice 
 
 Stanisław Kucharczyk 


