
 

 

UCHWAŁA

 NR XXVIII/147/2012 

RADY GMINY PORONIN 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości 

zamieszkałych przez mieszkańców gminy  

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - RADA GMINY PORONIN uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. od 

gospodarstwa domowego.  

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

a) 14,00 zł miesięcznie od gospodarstwa jednoosobowego;  

b) 28,00 zł miesięcznie od gospodarstwa dwuosobowego;  

c) 42,00 zł miesięcznie od gospodarstwa trzyosobowego;  

d) 56,00 zł miesięcznie od gospodarstwa czteroosobowego;  

e) 70,00 zł miesięcznie od gospodarstwa pięcioosobowego;  

f) 84,00 zł miesięcznie od gospodarstwa powyżej pięciu osób.  

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:  

a) 7,00 zł miesięcznie od gospodarstwa jednoosobowego;  

b) 14,00 zł miesięcznie od gospodarstwa dwuosobowego;  

c) 21,00 zł miesięcznie od gospodarstwa trzyosobowego;  

d) 28,00 zł miesięcznie od gospodarstwa czteroosobowego;  

e) 35,00 zł miesięcznie od gospodarstwa pięcioosobowego;  

f) 42,00 zł miesięcznie od gospodarstwa powyżej pięciu osób.  

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
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§ 2.  

1. Stawki opłat, o których mowa w § 1 ust. 1, obliczono z wykorzystaniem wzoru:  

 

 

Sjo = (m 1 ×k 1 +m i ×k i + O pzo )/M/12)  

 

8,79 zł/M/m-c = (2000 ton × 450 zł + 500 ton × 201 zł + 174000 zł)/11130/12  

 

gdzie:  m1 - roczna masa odpadów komunalnych zmieszanych;   

mi  - masa i-tego rodzaju odpadów komunalnych zebranych selektywnie (np.: i=2  papier i tektura, 

i=3  tworzywa sztuczne itd.);  

k1  - koszt zagospodarowania odpadów zmieszonych przeliczony na jednostkę masy tych odpadów 

zagospodarowaną w roku ubiegłym [zł/tonę];   

ki  - koszt zagospodarowania i-tego rodzaju odpadów komunalnych zebranych selektywnie przeliczony na 

jednostkę masy tych odpadów zagospodarowaną w roku ubiegłym [zł/tonę];   

Opzo  - koszt utrzymania systemu gospodarowania odpadami (pracownicy + wyposażenie biur) zł/rok];  

M - ilość mieszkańców gminy na koniec 2011 r.  

 

2. Po analizie możliwych wariantów ilości wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Poronin powyższa stawka 

zostaje urealniona do poziomu 7,00 zł.  

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady  

Maria Dawidek 
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