
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 155/XX/12 

RADY GMINY NOWY DUNINÓW  

z dnia 19 grudnia 2012r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

i art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  

porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkaocy, miesięczna opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby  mieszkaoców zamieszkujących 

daną nieruchomośd oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.  

 

§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkaocy w wysokości 15,00 zł/osobę/miesiąc. 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8,00zł /osobę/miesiąc.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

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

Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2013 r.   

 

 

Przewodniczący Rady  

    Andrzej Pietrzak 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do  UCHWAŁY NR 155/XX/12 

RADY GMINY NOWY DUNINÓW 

z dnia 19 grudnia 2012r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) wprowadzoną przepisami 

ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897  z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2012 roku 

zaczęły obowiązywad nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję 

art. 6k ustawy – Rada Gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonad wyboru jednej z 

określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalid stawkę takiej opłaty. Określone w 

treści art. 6j ust. 1 metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią 

iloczyn: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

-oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust.1.  

W projekcie uchwały, jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkaoców zamieszkujących daną nieruchomośd  

oraz stawkę przedmiotowej opłaty. 

Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkaoców zamieszkujących  

na terenie Gminy, ilośd wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Gminy, koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których 

właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to,  

że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. Jednocześnie, zgodnie z 

wolą ustawodawcy zastosowano niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zbieranymi i obieranymi w sposób selektywny.  

Mając do wyboru powyższe metody proponuje się, aby w gminie Nowy Duninów metoda 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn liczby mieszkaoców 

zamieszkujących daną nieruchomośd oraz stawki opłaty. W wyniku przeprowadzonych analiz 

oceniono, że metoda ta stanowi sprawiedliwą i powszechną metodę zbierania opłat, a także zgodną z 

zasadą „zanieczyszczający płaci”.  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy ma obowiązek 

ustalid niższe stawki, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. W projekcie niniejszej uchwały, 

zaproponowano obniżenie stawki opłaty, w stosunku do mieszkaoców, którzy segregują odpady. 

Celem wprowadzania obniżonej stawki opłaty w stosunku do właścicieli nieruchomości 



prowadzących selektywną zbiórkę odpadów jest zachęcenie mieszkaoców do segregowania 

odpadów, co również wiąże się z koniecznością osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich 

poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia m.in. następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Stosowanie obniżonej stawki w stosunku  

do segregujących odpady, powinno doprowadzid do osiągnięcia wskazanych poziomów.  

Kalkulacja stawki opiera się o  dostępne dane i wykonane prognozy.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady 

 

                                                                             Andrzej Pietrzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


