
UCHWAŁA NR  XXXII/233/16 

RADY GMINY RZECZENICA 

z dnia 24 listopada 2016 r. 
 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty 

 

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 250 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15                       

w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 

Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje: 

§1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 

sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:  

LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ 

X 

STAWKA OPŁATY 

§2.1 Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości 

oraz stawek opłat o których mowa w §3, §4. 

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, ustalana będzie na podstawie deklaracji                          

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

§3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób ZMIESZANY tj: 

16,00 zł/ miesięcznie 

za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość 

§4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób SELEKTYWNY tj: 

8,00 zł/miesięcznie 

za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość 

§5. Wykonanie uchwała powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. 

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

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 



§7. Traci moc uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr III/14/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rzeczenica. 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                       

w gminach, Rada Gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z metod ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami. W związku z powyższym Rada Gminy w Rzeczenicy wybiera metodę 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami określoną w art. 6j ust.1 pkt. 1 ww. ustawy, która 

stanowi iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.               

Metoda wydaje się najbardziej sprawiedliwa i zrozumiała dla mieszkańców. Zgodnie z ustawą                     

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy ma obowiązek ustalić niższe stawki, jeżeli 

odpady są zbierane w sposób selektywny. W uchwale uwzględniono wymogi ustawowe, proponując 

obniżenie stawki opłaty, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny. Zastosowanie niższych 

stawek stanowi istotną zachętę dla mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów. Przy 

ustalaniu opłat wzięto pod uwagę koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, koszty edukacji, koszty administracji, koszty transportu odpadów i koszty 

zagospodarowania odpadów. Koszty te w całości muszą być pokrywane z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, zasadnym jest podjęcie uchwały                                   

w proponowanym brzmieniu. 

 

 

 


