
 

UCHWAŁA NR XXVI/152/2013  

                                               RADY GMINY ROZDRAŻEW 

                                               z dnia 12 marca 2013 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi               
oraz ustalenia wysoko ści tej opłaty. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6k ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, 
ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi 
iloczyn liczby gospodarstw domowych znajdujących się na danej nieruchomości                 
oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2. 

2. Za gospodarstwo domowe uznaje się zespół osób spokrewnionych                                       
lub niespokrewnionych razem i wspólnie się utrzymujących. Jeżeli któraś z osób 
mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie, osoba ta tworzy odrębne gospodarstwo 
domowe.   

§ 2 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:  

1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych – 18 zł, 

2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych – 33 zł, 

3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych – 45 zł, 

4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych – 60 zł, 

5) dla gospodarstw domowych pięcioosobowych – 72 zł, 

6) dla gospodarstw domowych sześcioosobowych – 81 zł, 

7) dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych – 90 zł. 

 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,               
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych – 12 zł, 

2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych – 22 zł, 

3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych –  30 zł, 

4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych – 40 zł, 



 

5) dla gospodarstw domowych pięcioosobowych – 48 zł, 

6) dla gospodarstw domowych sześcioosobowych – 54 zł, 

7) dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych – 60 zł. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013 r.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur Jakubek  

 



 

Uzasadnienie  

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                         
(Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.), nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków 
związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Gmina zobowiązana została do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych                      
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  
Nowy system zacznie funkcjonować 1 lipca 2013 r.  
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy, opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: 

− koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także                                 
ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie                          
w odpowiednich instalacjach), 

− koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

− koszty obsługi administracyjnej systemu. 
Rada Gminy wybiera metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 tj.: 
      -    według liczby mieszkańców zamieszkujących  dana nieruchomość, lub 
      -    według ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 
      -    według powierzchni lokalu mieszkalnego, lub 
      -    od gospodarstwa domowego.   
Proponuję, aby Rada Gminy wybrała metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – od gospodarstwa domowego, przy czym opłata stanowić będzie iloczyn 
liczby gospodarstw domowych zamieszkałych na danej nieruchomości oraz ustalonej stawki 
opłaty w zależności od liczby osób w gospodarstwie, na co zezwala art. 6k w/w ustawy, który 
dopuszcza różnicowanie stawek opłat. 
Przygotowując propozycje stawek opłat przeprowadzono analizę kosztów funkcjonowania 
systemu, w której uwzględniono wszystkie wskazane w ustawie elementy wpływające                   
na wysokość opłaty, tj: 
  - liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę; 
  - ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 
  - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli: 
              - koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także                          

ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwienie                        
w odpowiednich instalacjach), 

              - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

               - koszty obsługi administracyjnej systemu. 
Rada Gminy ma także obowiązek określić niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane lub odbierane w sposób selektywny. 
Wnoszę o podjęcie uchwał w proponowanym brzmieniu.  
 
         Wójt Gminy  
         Mariusz Dymarski  


