
     

Uchwała Nr XXVI/145/2012

Rada Miejska w Stawiszynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

W sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 

niższych stawek za odpady zbierane selektywnie 

Na podstawie  art.  6k  ustawy z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz 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.) Rada 

Miejska w Stawiszynie  uchwala, co następuje:

§ 1

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

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j 

ust.  1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i  porządku w 

gminach tj.  „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”,  zgodnie z 

którą opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki opłaty określonej w pkt 2 lub  pkt 3.

2.Ustala  się  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  o  której  mowa 

w pkt 1 w wysokości 12 zł miesięcznie od mieszkańca.

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

komunalne  są  zbierane  i  odbierane  w  sposób  selektywny,  w  wysokości  6,50  zł 

miesięcznie od mieszkańca.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna

§ 3

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

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

 PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

 Andrzej Rachwał 



Uzasadnienie 

Do uchwały Nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 r.

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

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  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  gminy  nowym  systemem 

gospodarowania  odpadami  komunalnymi.  W celu  wywiązania  się  z  nowych  obowiązków 

Rada Miejska w Stawiszynie powinna przyjąć uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.  

W związku  z  powyższym Rada  Miejska  w Stawiszynie  wybiera  metodę  ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami  określoną w art.  6j  pkt  1 ww. ustawy tj.  „od liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość” oraz stawki opłaty, którą Rada Miejska w 

Stawiszynie  ustala  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wysokości  6,50  zł 

miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny oraz stawkę w wysokości 12 zł 

miesięcznie w przypadku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Główną  zaletą  wybranej  metody  jest  jej  prostota  oraz  spełnienie  zasady 

„zanieczyszczający  płaci”.  Opłata  będzie  pobierane  od  wszystkich  osób  wytwarzających 

odpady komunalne i zamieszkujących Gminę i Miasto Stawiszyn. Metoda ta wydaje się być 

najbardziej sprawiedliwa i zrozumiała dla mieszkańców. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione 

BURMISTRZ STAWISZYNA 

Robert Jarzębski 


