
UCHWAŁA NR XXI/166/220 
RADY GMINY ZŁOTA 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały NR XX/155/2020 Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020r. 
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 

wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 6j ust. 2 i 2a, art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2, 2a pkt. 4, ust. 3, 4a i 5 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U.z 2020 r. poz. 1439), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) Rada Gminy 
Złota uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale NR XX/155/2020 Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie określenia metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki 
opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 litera f otrzymuje brzmienie: 

„f) gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej -101,00 zł”. 

2. § 3 ust. 2 litera  f otrzymuje brzmienie: 

„f) gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej -100,00 zł”. 

3. § 4 litera f otrzymuje brzmienie: 

„f) gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej -303,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Złota 

 
 

Adam Wypych 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
rada gminy, w drodze uchwały, zobligowana jest ustalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego nie może być wyższa niż 101,86zł.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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