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UCHWAŁA NR XXXVI/250/2021
RADY GMINY PORONIN
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy lub
części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6j ust. 3 i 6k ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) – Rada Gminy Poronin
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W odniesieniu do nieruchomości lub części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi
i odbieranymi w sposób selektywny zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Poronin, jako podstawę worek o pojemności 120 litrów.
2. Stawka za worek o pojemności 120 litrów wynosi 19 zł.
3. Stawki za większe lub mniejsze pojemności określa się w wysokości proporcjonalnej
do ich pojemności w odniesieniu do worka 120 litrów:
1) pojemność 60 litrów – 9,5 zł,
2) pojemność 80 litrów – 12,50 zł,
3) pojemność 240 litrów – 38 zł,
4) pojemność 360 litrów – 57 zł,
5) pojemność 1100 litrów – 174 zł,
6) pojemność 4000 litrów – 633 zł,
7) pojemność 5000 litrów – 791 zł,
8) pojemność 6000 litrów – 950 zł,
9) pojemność 7000 litrów – 1108 zł,
4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do
nieruchomości lub części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny
w wysokości czterokrotności stawki opłat, o których mowa w ust. 2 i ust. 3.
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§ 2. W odniesieniu do nieruchomości lub części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
zadeklarowanej liczby worków lub wielokrotności ich pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 3. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się
na podstawie Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/185/2020 Rady Gminy
Poronin z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady
komunalne, zmieniona Uchwałą Nr XXVI/190/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2020 r. oraz
Uchwała Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie ustalenia sposobu
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości w części stanowiącej
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.06.2021 r.
Przewodniczący Rady Gminy Poronin
Adam Pawlikowski

