
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/268/20 

RADY GMINY SOLINA 

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6j ust. 1, 3 i 4 oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), 

Rada Gminy Solina 

uchwala co następuje: 

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

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 20,00 zł miesięcznie od każdej 

osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

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

40,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 4. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 3,00 zł na miesiąc od 

mieszkańca. 

§ 5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny w wysokości: 

1) 18,00 zł - za worek o pojemności 120 l; 

2) 21,00 zł - za worek o pojemności 140 l; 

3) 36,00 zł - za worek o pojemności 240 l; 

4) 31,70 zł - za pojemnik o pojemności 600 l; 

5) 58,20 zł - za pojemnik o pojemności 1100 l. 

§ 6. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 maja 2020 r.

Poz. 2160



1) 72,00 zł - za worek o pojemności 120 l; 

2) 84,00 zł - za worek o pojemności 140 l; 

3) 144,00 zł - za worek o pojemności 240 l; 

4) 126,80 zł - za pojemnik o pojemności 600 l; 

5) 232,80 zł - za pojemnik o pojemności 1100 l. 

§ 7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na 

której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanej w §5 lub §6. 

§ 8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, które 

w części stanowią nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z §1 i §7. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solina. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XVII/148/15 Rady Gminy Solina z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru 

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

za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 4134) zmieniona 

uchwałami: uchwałą Nr III/34/18 Rady Gminy Solina z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

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

i stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 25) oraz uchwałą 

Nr XIV/184/19 Rady Gminy Solina z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

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

za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 5093). 

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

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 01.06.2020 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Władysław Cienki 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz.2010 ze zm.), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód 

gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu  gospodarowania odpadami 

komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Według ustawy, system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być systemem 

samofinansującym. Aby zmniejszyć niedobór środków niezbędnych do pokrycia kosztów zadań 

określonych w art.6 r ust. 2 ww. ustawy, konieczne jest zwiększenie stawki  opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam projekt uchwały w sprawie wyboru metody 

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

pojemnik o określonej pojemności. 
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