
Projekt z dnia 20 stycznia 2020 r. 

UCHWAŁA NR ….2020 
RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia …………… 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki opłaty 

Na podstawie art. 6c ust. 1, art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust 2, ust. 3, 
ust. 4a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice 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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
ustalonej w § 2. 

§ 2.1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości 
zamieszkałych w wysokości 18,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. 

2. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od stawki opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w § 2 ust. 1 niniejszej 
uchwały.  

3. W związku z częściowym zwolnieniem stawka opłaty dla nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
wynosi 17,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  

4. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 nie 
wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny  
w wysokości 54,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

 
§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

 
§ 4. Traci moc uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 

2019 r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej 
pojemności. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie 

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

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), gminy są 
obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W myśl art. 6j ust. 1 pkt 1 ww. 
ustawy, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość, oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 
6k ust. 1 ustawy. W świetle art. 6k ust. 1 pkt 1, ust 2, ust. 3, ust. 4a ustawy, rada 
gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 
i 2 ustawy oraz ustala stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż 
jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy. Rada gminy określa stawki opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż 
czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na 
podstawie przepisów ustawy.  

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne z uwagi na zmiany w przepisach prawa 
odnośnie obowiązku segregacji odpadów komunalnych oraz podwyższenie stawek 
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej nie wypełniający obowiązku zbierania 
odpadów komunalny w sposób selektywny. Określa się również niższą stawkę dla 
domków jednorodzinnych, którzy posiadają kompostowniki przydomowe. 

W tak określonym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały 
należy uznać za konieczne i uzasadnione. 
 


