
                                                                                                                         PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA NR …………….. 

RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia ………………….2021 r. 

 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6k i 6j ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1439 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:   

 

§ 1. 

1. W przypadku nieruchomości, na  których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 1 ust. 2. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są 

gromadzone i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 31,00 zł miesięcznie od 

mieszkańca. 

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną, w wysokości 

dwukrotnej stawki określonej w § 1 ust.2, tj. 62,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym w wysokości 5 zł od mieszkańca. 

 

§ 2. 

1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 2. 

2. Ustala się stawkę miesięczną opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla 

nieruchomości niezamieszkanej: 

a) 80 l – 3,94 zł, 

b) 120 l – 5,91 zł, 

c) 240 l – 11,82 zł, 

d) 660 l – 32,51 zł, 

e) 1100 l – 54,18 zł, 

f) 1500 l – 73,88 zł, 

g) KP (7000 l) – 344,78 zł 

3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną w wysokości 

czterokrotnej stawki określonej w § 2 ust.2, tj.:  

a) 80 l – 15,76 

b) 120 l – 23,64 

c) 240 l – 47,28 

d) 660 l – 130,04 

e) 1100 l – 216,72 



f) 1500 l – 295,52 

g) KP (7000 l) – 1379,12 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVIII/92/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

wysokości tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego poz. 94) 

 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01.06.2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
1. Podjęcie uchwały jest konieczne w związku ze zmianą kosztów obsługi gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, na co bezpośredni wpływ mają stawki wynikające 

z prowadzonego postępowania przetargowego. Niezbędnym jest przyjęcie nowych stawek, tak aby 

zwiększone koszty ponoszone przez gminę znalazły pokrycie w przychodach z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Na podstawie art. 6k. ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) rada gminy zobowiązana jest do określenia stawki opłaty 

podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 

nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez 

radę gminy 

3. Na podstawie art. 6k. ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) rada gminy zobowiązana jest do określenia stawek opłat za 

pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów na nieruchomościach na których nie zamieszkują 

mieszkańcy w wysokości nie  większej niż 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego 

na osobę.  


