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UCHWAŁA NR XXV.121.2012
RADY GMINY GÓRZYCA

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

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 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

Rada Gminy Górzyca uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych 
na terenie gminy Górzyca stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty ustalonej w ust. 2 lub ust. 3. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w wysokości 16 zł miesięcznie za każdą osobę. 

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, w wysokości 8 zł 
miesięcznie za każdą osobę . 

§ 2. 1. Ustala się stawki opłaty za pojemniki: 

1) o pojemności 60 dm3 – 12,40 zł; 

2) o pojemności 110 dm3 – 22,70 zł; 

3) o pojemności 120 dm3 – 24,80 zł; 

4) o pojemności 240 dm3 – 49,60 zł; 

5) o pojemności 1100 dm3 – 227,00 zł. 

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższe stawki opłaty za 
pojemniki: 

1) o pojemności 60 dm3 – 8,65 zł; 

2) o pojemności 110 dm3 – 15,85 zł; 

3) o pojemności 120 dm3 – 17,30 zł; 

4) o pojemności 240 dm3 – 34,60 zł; 

5) ) o pojemności 1100 dm3 – 158,45 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 



Id: 4D78AEE2-81B4-4486-8FB3-76F6BB26D057. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 
13 września 1996 r., podjętych 1 lipca 2011r., gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli 
zamieszkałych nieruchomości na swoim terenie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada 
Gminy Górzyca, dodatkowo, do powyższego systemu włączyła nieruchomości niezamieszkałe (Uchwała Nr 
XXIV.113.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.). W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy 
Górzyca powinna przyjąć uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

Za przejęcie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina będzie pobierała od 
właścicieli nieruchomości opłatę, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, 
w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania 
z odpadami określoną w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze 
zm.). Na terenie nieruchomości, gdzie nikt nie mieszka a powstają odpady komunalne, stawka opłaty zależna 
będzie od ilości zebranych odpadów, wyrażonej w pojemnikach o określonej pojemności. Opłata odzwierciedla 
koszty zagospodarowania odpadów od momentu ich odebrania aż do ostatecznego ich przetworzenia 
w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi będą również pokrywane koszty stworzenia i utrzymania przez gminę punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, do których właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać powyższe 
odpady komunalne. Ponadto gmina zobowiązana jest stosować stawki preferencyjne dla mieszkańców 
segregujących śmieci. 

Szczegółowa konstrukcja sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 
wskazana w art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata 
może stanowić iloczyn: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

- oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną uchwałą. 

Zaproponowana w projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to 
iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz przyjętej stawki opłaty. Spośród 
wymienionych wariantów, metoda ta jest najbardziej zasadna w przypadku gminy Górzyca, gdyż ilość 
powstających odpadów na nieruchomości zależna jest przede wszystkich od liczby zamieszkujących na niej 
osób. Metoda ustalenia opłaty w zależności od ilości zużytej wody jest niemożliwa do przyjęcia, ze względu na 
brak rzeczywistych danych dotyczących zużycia wody z nieruchomości. Wynika to z faktu, iż nie wszyscy 
właściciele nieruchomości na terenie gminy Górzyca korzystają jedynie z gminnej sieci wodociągowej. 
Przyjęcie do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wariantu umożliwiającego naliczanie 
opłaty na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, a także od gospodarstwa domowego jest bezzasadne, 
gdyż oba te warianty nie odzwierciedlają liczby zamieszkujących tam osób, a w związku z tym faktycznie 
wytworzonych odpadów. 

Wobec powyższego, przyjęta w projekcie uchwały metoda zależna od liczby mieszkańców nieruchomości 
jest najbardziej uzasadniona, ze względu na zbliżony wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na 
mieszkańca. 

Uchwała jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Górzyca od lipca 2013 roku. 

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


