
  

UCHWAŁA NR XIV/86/19 

RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty 

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz na podstawie art. 6j ust. 2, art. 6k 

ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010 i 2020) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego. 

2. Poprzez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie 

zamieszkującą lokal lub zespół zamieszkujących razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie 

utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu. 

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1) od gospodarstw domowych jednoosobowych w wysokości 26 zł, 

2) od gospodarstw domowych dwuosobowych w wysokości 56 zł, 

3) od gospodarstw domowych trzyosobowych w wysokości 80 zł, 

4) od gospodarstw domowych czteroosobowych w wysokości 94 zł, 

5) od gospodarstw domowych pięcio- i więcej osobowych w wysokości 94 zł. 

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

w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty w wysokości trzykrotności miesięcznej stawki opłaty wskazanej 

w § 2 za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1) od gospodarstw domowych jednoosobowych w wysokości 78 zł, 

2) od gospodarstw domowych dwuosobowych w wysokości 168 zł, 

3) od gospodarstw domowych trzyosobowych w wysokości 240 zł, 

4) od gospodarstw domowych czteroosobowych w wysokości 282 zł, 

5) od gospodarstw domowych pięcio- i więcej osobowych w wysokości 282 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.  
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/272/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 22 listopada 2017 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4367) oraz uchwała Nr XXXVIII/279/17 Rady 

Miejskiej w Goniądzu z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. 

z 2017 r. poz. 4813).  

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tomasz Jędrzejczak
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Uzasadnienie 

W związku ze wzrostem cen odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Goniądz 

zmuszona jest do podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecne dochody 

budżetu gminy w oparciu o obowiązujące stawki, są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Gminy Goniądz. Zgodnie z art. 6r. 

ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 i 2020) z ww. opłat gmina zobowiązana jest pokryć koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi: odbiór, transport, zbieranie, odzysk oraz unieszkodliwianie 

odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

obsługę administracyjną oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. W związku z powyższym konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby 

wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Po zmianie stawki, zgodnie 

z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz zawiadamia właściciela 

nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn 

nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. 
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