
 

UCHWAŁA NR XLIV/277/2014 

Rady Gminy w Gaci  

z dnia 6 marca  2014 r. 

 

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j) oraz art. 6c ust. 2, art. 6h, art. 6i, 

art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012r. poz.391, t.j.),  

 

Rada Gminy w Gaci  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 

§ 2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, 

na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

§ 3. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje,               

w przypadku nieruchomości, o których mowa w § 1, za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości powstały odpady komunalne. 

 

§ 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników            

z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w uchwale Nr XLI/258/2013 Rady Gminy 

w Gaci z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki  za pojemnik o określonej 

pojemności. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012r. w 

sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 


