
 

UCHWAŁA NR III/17/2015 

RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 18 lutego 2015 roku 

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 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6k ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 
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, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:  

1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych – 11 zł, 

2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych – 20 zł, 

3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych – 28 zł, 

4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych – 36 zł, 

5) dla gospodarstw domowych pięcioosobowych – 42 zł, 

6) dla gospodarstw domowych sześcioosobowych – 47 zł, 

7) dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych – 51 zł. 

 

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

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 



 

§ 3                   

Traci moc uchwała Rady Gminy Rozdrażew nr XXXV/186/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.               
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                          
oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Artur Jakubek  

 

 



 

 

Uzasadnienie  

 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości                          

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 87) spowodowała 
wprowadzenie zmian w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 
przez gminę.  

Rada Gminy zobowiązana została do ustalenia stawki opłat w wysokości nie wyższej 
niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 
selektywny wynoszą za miesiąc: 
1) w przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość                                     
– 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem –                                 
za mieszkańca; 
2) w przypadku metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości  – 0,7% przeciętnego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m³ zużytej wody; 
3) w przypadku metody od powierzchni lokalu mieszkalnego – 0,08% przeciętnego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m² powierzchni lokalu 
mieszkalnego; 
4) w przypadku metody od gospodarstwa domowego – 5,6% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe. 

Ponadto Rada Gminy zobligowana została do określenia wyższych stawek opłaty                   
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane                           
i odbierane w sposób selektywny, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które 
wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej                
w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Obecnie jako podstawowa stawka traktowana będzie opłata za gospodarowanie 
odpadami zbieranymi w sposób selektywny, natomiast w przypadku odpadów zbieranych                             
w sposób nieselektywny stosowana będzie podwyższona opłata. 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone w Gminie 
Rozdrażew nie przewyższają górnego progu narzuconego przez ustawodawcę, a koszty 
funkcjonowania systemu biorąc pod uwagę konieczność budowy PSZOK-u się równoważą, 
stąd propozycja utrzymaniu obecnych stawek.  

Wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.  
 
 
         
 
        Wójt Gminy 
        Mariusz Dymarski   


