
Uchwała Nr XXII/139/2013 

Rady Gminy  Zakrzewo 

z dnia 21 marca 2013 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
1
 oraz art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. 
zm.)

2
  

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 mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki opłaty ustalonej w §2.  

§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny w wysokości 7,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 

§.3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo. 

§4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego           

i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r. 

 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Zakrzewo.  
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Uzasadnienie 

 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391) w art. 6j ust. 1 nakłada na radę gminy obowiązek wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ustawodawca dopuszcza cztery metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

- zgodnie z treścią art. 6j, ust.1 ww. ustawy, przedmiotowa opłata za gospodarowania odpadami 

komunalnymi może stanowić iloczyn stawki opłaty oraz: 

1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości, albo 

2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 
3. powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną 

uchwałą.  

 
Na podstawie art. 6j ust. 2 ww. ustawy, dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Zaproponowana w uchwale 

metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to iloczyn liczby mieszkańców, 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Spośród wymienionych wariantów, metoda 
ta jest najbardziej zasadna, gdyż ilość odpadów powstających na nieruchomości zależna jest przede 

wszystkim od liczby zamieszkujących na niej osób. Metoda ustalenia opłaty w zależności od ilości 

zużytej wody jest niemożliwa do przyjęcia, ze względu na brak danych, dotyczących zużycia wody na 
nieruchomości, wynikających z faktu, iż na terenie gminy nie wszystkie nieruchomości są podłączone 

do sieci wodociągowej. Przyjęcie do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wariantu umożliwiającego naliczanie opłaty na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, a także 
od gospodarstwa domowego jest bezzasadna, gdyż oba te warianty nie odzwierciedlają liczby 

zamieszkujących tam osób, a w związku z tym ilości faktycznie wytworzonych odpadów. Wobec 

powyższego, przyjęta w uchwale metoda zależna od liczby mieszkańców nieruchomości jest 

najbardziej uzasadniona, ze względu na zbliżony wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na 
mieszkańca. Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

stanowi podstawę do przyjęcia dalszych uchwał, wymaganych do wprowadzenia nowego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Zakrzewo. 

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 

1996 r. podjętych 1 lipca 2011 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych 
nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu 

wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Zakrzewo, zgodnie z art. 6k, określa w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę warunki miejscowe i opierając się na wyliczeniu kalkulatora pomocniczego. 
 

 

 

 


