
  

UCHWAŁA Nr XXV/ 184/2013 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 27 marca  2013 roku  

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawki tej opłaty  

 

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, ust.2 i 3  w zw. z art.6i  pkt 1 oraz art. 6j ust.2  i ust.2a 

ustawy  z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 391 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy                   

Sieroszewice powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach naliczana będzie od                 

gospodarstwa domowego według stawki opłaty ustalonej w §2. 

 

§2.1.  W przypadku  gospodarstwa domowego  w którym zamieszkuje od 1-3 osób: 

1)  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20 zł miesięcznie, jeżeli 

odpady są zbierane  i odbierane w sposób selektywny, 

2) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30 zł miesięcznie,                   

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

2.W przypadku gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje  4  i więcej  osób: 

1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30 zł miesięcznie, jeżeli 

odpady są zbierane    i odbierane w sposób selektywny, 

4) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 40 zł miesięcznie, jeżeli 

odpady są zbierane  i odbierane w sposób nieselektywny. 

 

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie 

osoby zamieszkałe na nieruchomości ,  przy czym jeden punkt adresowy to co najmniej jedno 

gospodarstwo domowe. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

§5. Tracą moc uchwały: 

1) Uchwała Nr XXIII/164/2012  Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, 

2) Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Sieroszewice   z dnia 12 lutego 2013 roku              

zmieniająca  uchwałę w sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za   gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik. 

 

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

Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.   

 

 

 

 



UZASADNIENIE do 

UCHWAŁY NR XXV/ 184/2013 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 27 marca 2013r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia wysokości tej opłaty  

 

 

           W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                  

i porządku  w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391), gminy są obowiązane do zorganizowania             

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują                

mieszkańcy. W związku z powyższym Rada Gminy zobowiązana jest do  podjęcia uchwały                

w zakresie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty  za każdy miesiąc. Jeżeli odpady komunalne są zbierane                       

i  odbierane w sposób selektywny stawki powinny być niższe. 

      Rada Gminy Sieroszewice   w  związku  z ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. poz. 228), dokonała wyboru metody                   

ustalenia opłaty za gospodarowanie  opadami komunalnymi powstających na zamieszkałych 

nieruchomościach od gospodarstwa domowego, różnicując stawkę opłaty w zależności od             

liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Określając stawkę opłaty za                               

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców na terenie 

Gminy, ilość wytworzonych odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospoda-

rowania odpadów (tj. odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, tworzenia             

i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej)                      

w      oparciu o dostępne dane i wykonane prognozy.  

 W  związku   z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


