
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/252/2018 

RADY GMINY KRASNOPOL 

z dnia 9 lutego 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 6k ust. 1, art. 6j ust. 3b 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422) Rada Gminy Krasnopol uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI/131/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik 

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 4531) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 

w ust. 1 w wysokości 20 zł miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

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

w wysokości 10,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny.”; 

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 25,00 zł, 

2) o pojemności 120 l – w wysokości 50,00 zł, 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 100,00 zł, 

4) o pojemności 1100 l. – w wysokości 400,00 zł.”. 

2. Ustala się stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l – w wysokości 17,50 zł, 

2) o pojemności 120 l – w wysokości 35,00 zł, 

3) o pojemności 240 l – w wysokości 70,00 zł, 

4) o pojemności 1100 l. – w wysokości 280,00 zł.”; 

3) § 5 otrzymuje brzmienie:   
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„§ 5 Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,  

na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane: 

1) w sposób selektywny – w wysokości 75,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

2) w sposób nieselektywny – w wysokości 150,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 marca 2018 r.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Piotr Korsakowski 
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UZASADNIENIE 

Stosownie do art. 6k ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) rada gminy, w drodze uchwały dokonuje 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę opłaty za pojemnik  

o określonej pojemności. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa 

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przetargu na usługi związane  

z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wykonawca zaoferował cenę znacznie wyższą niż obowiązująca 

dotychczas. Dochody i koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów powinny się bilansować. Z tego 

względu konieczne jest podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za 

pojemnik na nieruchomościach niezamieszkałych oraz ryczałtowej stawki opłaty dla nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku.  

Zgodnie z art. 6j ust. 3c ww. ustawy ryczałtowa stawka opłaty dla przedmiotowych nieruchomości 

stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tego rodzaju nieruchomościach na obszarze gminy, 

wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Z przeprowadzonej analizy złożonych deklaracji wynikało, że średni okres użytkowania w/w nieruchomości na 

terenie gminy Krasnopol wynosi 3 miesiące. Najczęściej deklarowana ilość odpadów komunalnych na w/w 

nieruchomościach to 360 litrów. Wysokość rocznego ryczałtu za gospodarowanie odpadów ustalono jako 

iloczyn 3 pojemników oraz stawki za pojemnik o pojemności 120l. Zatem w przypadku odpadów 

niesegregowanych koszt jaki był ponoszony przez właścicieli domków za dany okres to 150,00 zł  

(trzy miesiące x 50,00 zł). W przypadku segregacji odpadów stawka ta jest dwukrotnie mniejsza, aby zachęcić 

właścicieli do segregacji. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za uzasadnione. 
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