
            

        

Uchwała Nr VII/35/2015 

Rada Miejska w Stawiszynie 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 

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

niższych stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenie tych stawek 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ust.2a pkt.1 i art. 6j ust. 

2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2013 r., poz. 1399  ze 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 ust. 2 lub  ust. 3. 

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

ust. 1 w wysokości 8,50 złotych miesięcznie od mieszkańca z terenu Miasta Stawiszyn 

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

ust.1 w wysokości  7,50 złotych miesięcznie od mieszkańca z terenu Gminy Stawiszyn 

4.    Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 13,00 

złotych miesięcznie od mieszkańca. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna 

§ 3 

Traci moc Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej 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. 

§4 

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

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r. 

 

           



Uzasadnienie 

Do uchwały Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 

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

stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenie tych stawek. 

 

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 

r.   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) oraz 

niektórych innych ustaw.   

Art. 6 k ust. 2 a, pkt. 1 ustawy stanowi, iż Rada Miejska w drodze uchwały ustali 

wysokość opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, jednak 

nie wyższą niż  2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 

ogółem –            za mieszkańca. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w drodze obwieszczenia, że przeciętny 

miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2014 r. wyniósł 1340 zł. W 

związku z powyższym stawka opłaty za odpady selektywnie zebrane i odbierane nie może 

być wyższa niż 26,80 zł – za mieszkańca 

 

Z uwagi na zmianę częstotliwości odbierania odpadów komunalnych zmieszanych z 

terenu miasta Stawiszyn z raz w miesiącu,  na raz na dwa tygodnie, Rada Miejska 

zróżnicowała stawki opłaty dla mieszkańców miasta Stawiszyn 

 

Określone w treści art. 6j ust. 1 metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowią iloczyn: 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 

ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

powierzchni lokalu mieszkalnego 

 

Za najwłaściwszą metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uznano iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

przedmiotowej uchwały. 

Wysokość stawek ustalono po analizie kosztów dotychczasowego funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione 

 

         

         


