
 

 

UCHWAŁA Nr 564/2013 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 1 lipca 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4  kwietnia 2013r.  

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty  

na terenie Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą Nr 533/2013 Rady Miejskiej w Radomiu  

z dnia 22 kwietnia 2013r. 

Na podstawie art. 6j ust. 2 i 2a oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 - 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. wprowadza się 

następujące zmiany:  

1. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. . Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w § 3, powierzchnię lokalu mieszkalnego jaką zajmuje 

gospodarstwo domowe ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych, przy czym do powierzchni lokalu mieszkalnego nie wlicza się powierzchni 

pomieszczeń przynależnych i pomocniczych, takich jak: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, pralni, 

suszarni, wózkowni, strychów, piwnic, komórek lokatorskich, garaży.”. 

2. § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5. 1. Ustanawia się dopłaty dla właściciela nieruchomości, który prowadzi jednoosobowe gospodarstwo 

domowe, w następujących wysokościach:  

1) do stawek określonych w § 3 ust. 1 odpowiednio:  

a) 12,00zł dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni 

nie przekraczającej 30 m
2
,  

b) 20,00zł dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 

30 m
2
, jednak nie większej niż 70 m

2
,  

c) 25,00zł dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 

70 m
2
. 

2) do stawek określonych w § 3ust. 2 odpowiednio:  

a) 9,00zł dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nie przekraczającej 

30 m
2
,  

b) 15,00zł dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 

30 m
2
, jednak nie większej niż 70 m

2
,  

c) 20,00zł dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 

70 m
2
. 
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2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielokalowymi dopłaty przysługują 

właścicielowi nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują osoby spełniające warunki, 

o których mowa w ust. 1, na podstawie złożonych przez nie oświadczeń.  

3. Dopłaty przysługują od następnego miesiąca, po złożeniu do Prezydenta Miasta Radomia pisemnego 

wniosku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

4. Prowadzący gospodarstwo domowe potwierdza spełnienie warunków określonych w ust. 1 poprzez 

złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Oświadczenie 

należy dołączyć do wniosku o dopłatę.  

5. Właściciel nieruchomości prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe lub właściciel 

nieruchomości, w którego zasobach znajduje się jednoosobowe gospodarstwo domowe zobowiązani  

są powiadomić Prezydenta Miasta Radomia o wszelkich zmianach mających wpływ na przysługujące prawo 

do dopłaty w terminie 30 dni od wystąpienia zmian.  

6. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o dopłatę, prawo do dopłaty wygasa z końcem 

miesiąca, w którym nastąpiły zmiany.  

7. Dopłata podlega zarachowaniu na poczet wymaganej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.”. 

§ 2.  Uchyla się uchwałę Nr 533/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu: 

Dariusz Wójcik 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 564/2013  

Rady Miejskiej w Radomiu  

z dnia 1 lipca 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 564/2013  

Rady Miejskiej w Radomiu  

z dnia 1lipca 2013 r.  
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