
UCHWAŁA NR IV/22/15
Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm./

Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje:

§ 1
W przypadku  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  których  zamieszkują 
mieszkańcy,  dokonuje  się  wyboru  metody ustalenia  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  
określonej  w art.  6j  ust.  1 pkt  1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości  i  porządku
w  gminach  /Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  1399  ze  zm./,  tzn.  opłata  stanowi  iloczyn  liczby  mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 3 uchwały.

§ 2
Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustala się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.

§ 3
1. Ustala się podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 

w wysokości 7,00 zł miesięcznie.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa § 1, jeżeli 

odpady zbierane są w sposób nieselektywny w wysokości 11,00 zł miesięcznie. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

§ 5
Traci moc uchwała Nr XXIX/246/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty /Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 25.09.2013 r. poz. 5328/.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

/Elżbieta Walicka/        



Uzasadnienie 
do uchwały NR IV/22/15
Rady Gminy Wierzbinek
z dnia  10 marca  2015 r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Zgodnie  z art.  6k ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i  
porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) rada gminy dokonuje wyboru jednej z 
określonych w art. 6j ust.1 i 2 metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustala stawkę tej opłaty.

Zgodnie z art 6r ust. 2 z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami, w tym koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu, 
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego pstępowania z odpadami komunalnymi.

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 
87).  W wyniku tej  zmiany wprowadzono m.in.  art.  6r  ust.  2d,  zgodnie z  którym w zamian za 
pobraną  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  gmina  zapewnia  właścicelom  nieruchomości 
pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Wprowadzono również dodatkowe 
wymagania dotyczące punków selektywnego zbierania komunalnych, m.in. w art. 3 dodano ust. 2b 
który mówi, iż gmina musi utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunlnych, który zapewni przyjmowanie odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 3. 
W  związku  z  powyższym  należało  na  nowo  przeanalizować  koszty  funkcjonowania  systemu 
gospodarki  odpadami na terenie gminy Wierzbinek,  którego samofinansowanie winny zapewnić 
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Powyższą nowelizacją zmieniono również art. 6k ust. 3 zawierający określenia stawki, gdzie 
w  poprzednim  stanie  prawnym  stawką  podstawową  była  stawka  za  odpady  niesegregowane, 
natomiast w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny, stawka ta winna być 
niższa. Nowelizacja ustawy zmieniła te pojęcia i w tej chwili stawką podstawową jest stawka opłaty 
przy selektywnym gromadzeniu odpadów, a opłata przy nieselektywnym gromadzeniu odpadów 
winna być stawką wyższą. Powyższą zmianę należało uwzględnić w powyższej uchwale. 

W powyższej uchwale uwzględniono również art. 6k ust 2a i ust 3, znowelizowanej ustawy, 
które mówią, iż rada gminy ustala stawki opłat  w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki  
opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc 
(w przypadku metody od mieszkańca) 2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego 
na 1 osobę ogółem – za mieszkańca, a w przypadku odpadów nieselektywnych dwukrotność tej 
maksymalnej  stawki.  Zgodnie z art.  5 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 87) 
do czasu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, przyjmuje się, że wynosi on 1299 zł, co kształtuje 
maksymalną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami dla metody od mieszkańca na poziomie 
25,98  zł –  przy  selektywnym  zbieraniu  i  odbieraniu  odpadów  oraz  51,96  zł przy  metodzie 
nieselektywnej.


