
UCHWAŁA NR XXIV/224/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) – Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie 
z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25,00 zł 
miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. 

2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych ustala się podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 50,00 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Sieroszewice Nr X/110/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 01 lipca 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXIV/224/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 18 maja 2021 r. 
 

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty 

 
Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Rada Gminy Sieroszewice w drodze 
uchwały dokonuje wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustala stawkę tej opłaty. 

Znaczny wzrost cen za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz cen za 
unieszkodliwienie odpadów komunalnych w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania 
Odpadów spowodował, iż stawki opłaty ustalone uchwałą Nr X/110/2019 Rady Gminy 
Sieroszewice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty okazały się za niskie 
i nie pozwalają pokryć wszystkich kosztów funkcjonowania systemu. Zaistniała zatem 
konieczność ponownego obliczenia opłaty i wprowadzenia koniecznych zmian. 

Określając wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada 
Gminy wzięła pod uwagę liczbę osób zamieszkujących na terenie Gminy obliczoną na podstawie 
złożonych deklaracji, ilości wytworzonych odpadów komunalnych, zwiększone koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym (tj. odbierania, transportu, 
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu) w oparciu o dostępne dane 
i wykonane prognozy wymienionych wielkości. 
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