
 

 

UCHWAŁA NR XXX/301/2017 

RADY GMINY TRYŃCZA 

z dnia 21 listopada 2017 r. 

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

stawki takiej opłaty na terenie Gminy Tryńcza 

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

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6k ust. 1 i 3 oraz 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DZ. U. z 2017 r. poz. 1289), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tryńcza 

powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych na danej 

nieruchomości i stawki opłaty określanej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są 

w sposób selektywny w wysokości 6,40 zł miesięcznie (słownie: sześć złotych czterdzieści groszy) 

za 1 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane 

są w sposób nieselektywny w wysokości 11,00 zł miesięcznie (słownie: jedenaście złotych zero groszy) za 

1 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/199/2012 Rady Gminy Tryńcza z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Tryńcza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Tryńcza 

 

Stanisław Wielgos 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 7 grudnia 2017 r.

Poz. 4160



Uzasadnienie  
 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat, które na rzecz gminy 

obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Koszty funkcjonowania 

systemu obejmują: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu oraz edukację 

ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Po przeprowadzonej analizie 

stanu gospodarki odpadami ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów 

funkcjonowania systemu. W związku z czym wypełnienie zapisów art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach wiąże się z koniecznością zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi o 1,00 zł tj. do kwoty 6,40 zł miesięcznie/mieszkaniec w przypadku, gdy odpady zbierane są 

w sposób selektywny oraz  o 1,00 zł tj. do kwoty 11,00 zł miesięcznie/mieszkaniec w przypadku gdy odpady 

zbierane są w sposób nie selektywny. Należy podkreślić, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi zwiększyły się m.in. poprzez utworzenie i planowanie zagospodarowanie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wzrost cen za usługi związane z zagospodarowaniem odpadami 

komunalnymi oraz wyodrębnieniem frakcji popiołu jako odpad zbierany w sezonie zimowym w sposób 

selektywny. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela 

nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

w przypadku ustalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt gminy 

zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości 

zobowiązany wówczas będzie do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. Nie 

ulega zmianie natomiast metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obliczana 

będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ponieważ metoda ta jest 

najbardziej akceptowana społecznie. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i zasadne. 
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