
Projekt
UCHWAŁA Nr ....................

RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia .................2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6j ust. 1 pkt. 1, 
art. 6k  ust. pkt. 1 ustawy z dnia 13 września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.),  Rada Gminy Wiązowna uchwala, co następuje:

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

na terenie zamieszkałych nieruchomości w sposób określony w  ust. 2,
2. Opłata  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi stanowi  iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2.
1. Stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zbieranymi  i  odbieranymi

w sposób selektywny wynosi 9,00 zł/brutto miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej,
2. Stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zbieranymi  i  odbieranymi

w  sposób  nieselektywny  wynosi   22,00  zł/brutto  miesięcznie  od  każdej  osoby 
zamieszkującej.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr …............
Urzędu Gminy Wiązowna

z dnia …...........2013r. 

w sprawie: wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W  związku  ze  zmianą  ustawy  z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  porządku  i  czystości
w  gminach  (t.j.  Dz.U  z  2012r.  Nr  69,  poz.  391)  opracowany  został  projekt  uchwały
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli  
nieruchomości zamieszkałych. 

Zaproponowana  w  projekcie  uchwały  metoda  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, to iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Spośród innych wariantów, takich jak ustalenie opłaty w zależności od ilości zużywanej wody w 
gospodarstwie  domowym  lub  naliczanie  opłaty  na  podstawie  powierzchni  lokalu  mieszkaniowego, 
proponuje  się  metodę  według  ilości  mieszkańców  zamieszkujących  daną  nieruchomość,  która  jest  
najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających odpadów na nieruchomości zależna jest przede wszystkim od 
liczby zamieszkujących na niej osób.

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę 
do przyjęcia dalszych uchwał, wymaganych do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi w gminie Wiązowna.

Kalkulacji kosztów dokonano z uwzględnieniem wytycznych zawartych w art.  6r ust 2 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj: 
Z  pobranych  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  gmina  pokrywa  koszty  funkcjonowania  
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Kalkulacja kosztów:
liczba ludności wg  ewidencji: 10 791
działki letniskowe: (4000osób przez 6 m-cy = 2000osób/rok)
Razem : 12 791osób
średnia ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańca na rok (dane WPGO – dane GUS i WSO) 

290 kg 
 12791 x 317 = 3709390kg / 1000 = 3709,39 Mg

Średni koszt przyjęcia  1 Mg odpadów do przetworzenia / unieszkodliwienia – 350zł
koszt odbioru i transportu odpadów do RIPOK – 20% kosztów unieszkodliwienia
Odbiór, transport i unieszkodliwienie / przetworzenie 420zł

3709,39Mg x 420zł = 1557943,8 zł/rok /12miesięcy =129828,65zł/miesiąc 
129829,65zł/miesiąc / 12791osób = 10,15zł/osoba/miesiąc

Po  uwzględnieniu  sugestii  Radnych  Gminy Wiązowna,  zgłoszonych  na  wspólnym posiedzeniu  komisji  
przyjęto  stawkę  9zł/  brutto  za  odpady  selektywnie  gromadzone  i  22zł/brutto  za  odpady  komunalne 
zmieszane. W przypadku braku środków na realizację zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prywatnych stawka będzie zwiększona.
Ilości  odpadów podane  w  Wojewódzkim Programie  Gospodarki  Odpadami  są  średnimi  statystycznymi, 
zatem można uwzględnić specyfikę terenu rolnego, wiek mieszkańców, co wpływa na ilość wytwarzanych 
odpadów  i  po  uwzględnieniu  sugestii  radnych  przyjąć  stawkę  w  wysokości  podanej  w  §  2  niniejszej 
uchwały. 

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


