
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/181/2017 

RADY GMINY W GACI 

z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) oraz art. 6k ust.1 pkt 1, pkt.2, ust. 2a, ust. 3 w związku 

z art. 6i, 6j ust 1 pkt.1, ust.2, ust.2a, ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. 2016.poz. 250 ze zm. ) 

Rada Gminy w Gaci uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jako iloczyn stawki określonej w § 2 pkt1 a, pkt 2a; 

- od gospodarstw domowych, w których zamieszkuje 5 osób i więcej ustala się stawkę ryczałtową określoną 

w § 2 pkt 1 b, pkt 2 b, 

§ 2. 1. 1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny wynosi:  

a)  7,00 złotych miesięcznie od osoby 

b) 35,00 złotych miesięcznie dla gospodarstw domowych 5-osobowych i większych” 

2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób nieselektywny wynosi: 

a)  14,00 złotych miesięcznie od osoby 

b) 70,00 złotych miesięcznie dla gospodarstw domowych 5-osobowych i większych” 

§ 3. Miesięczna stawka opłaty za odpady umieszczone w pojemniku o określonej pojemności dla 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny wynosi: 

1) 120 litrów – 10,00zł 

2) 240 litrów – 20,00zł. 

3) 1100 litrów –110,00zł 

§ 4. Miesięczna stawka opłaty za odpady umieszczone w pojemniku o określonej pojemności dla 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a odpady komunalne nie są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny wynosi: 

1) 120 litrów – 20,00zł. 
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2) 240 litrów – 40,00zł. 

3) 1100 litrów –220,00zł. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.  

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Gać nr V/36/2015 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie wyboru metody 

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

pojemnik o określonej pojemności 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017r.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Lesław Stańko 
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Uzasadnienie 

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za 

gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania 

odbioru odpadów od mieszkańców nieruchomości jest podniesienie stawek opłat za odpady 

komunalne. Wpływy z opłat stanowią dochody budżetu gmin i w obecnej wysokości nie są 

wystarczające, aby pokryć koszty związane z systemem gospodarki odpadami. 

Wypełniając dyspozycję art. 6k - ustawy Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest 

dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6 j ust.1, 2 i 3 metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych.  

W uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od gospodarstwa domowego. 

Rada Gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze  

pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 

zarówno zmieszanych jak i segregowanych, koszty funkcjonowania systemu, tak więc zgodnie  

z art. 6r ust. 2 w/w ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 

pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują 

koszty: odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji 

ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Rada Gminy ustala 

stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości nie 

wyższej niż 2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za 

mieszkańca, oraz 5,6 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za 

gospodarstwo domowe zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

ogłaszanego w pierwszym kwartale każdego roku na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. Rada Gminy 

określa wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 

nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. 

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 uchwalenia 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 będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość 

opłaty podaną w zawiadomieniu. 
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