
 

 

UCHWAŁA NR VII.42.19 

RADY GMINY KALINOWO 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi 

na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

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

(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.) Rada Gminy Kalinowo uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny, pobierana przez Gminę Kalinowo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w tym nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, będzie obliczana 

w następujący sposób: 

a) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od każdego mieszkańca zamieszkującego 

nieruchomość; 

b) dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jako opłatę ryczałtową. 

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

w wysokości 12,00 złotych brutto miesięcznie od jednego mieszkańca. 

3.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt b, 

w wysokości 180,00 złotych brutto za jedną nieruchomość. 

4. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi jako 

zmieszane, pobierana przez Gminę Kalinowo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w tym nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, będzie obliczana 

w następujący sposób: 

a) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od każdego mieszkańca zamieszkującego 

nieruchomość; 

b) dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jako opłatę ryczałtową. 

5.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 4 pkt a, 

w wysokości 15,50 złotych brutto miesięcznie od jednego mieszkańca. 

6.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 4 pkt b, 

w wysokości 190,00 złotych brutto za jedną nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Kalinowo. 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/253/18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 5 lipca 2018 roku, w sprawie wyboru 

metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości 

zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu w którym uchwała weszła w życie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mieczysław Głębocki 
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U z a s a d n i e n i e 

 

Stosownie do art. 6 k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  Rada Gminy w drodze 

uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spośród metod 

określonych w art. 6 j ust. 1 i 2 oraz ustala stawkę takiej opłaty, przy czym, określając stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę między innymi: 

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z ustępem 3. tegoż artykułu, Rada Gminy określa wyższe stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Stawki te 

nie mogą być jednak wyższe niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość 

maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Z uwagi na to, iż koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

na terenie gminy Kalinowo przewyższają przychody osiągane z tego tytułu, mając na uwadze powyższe przepisy 

ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach, Rada Gminy podjęła przedmiotową uchwałę. 

Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w 

którym uchwała weszła w życie. Pozwoli to dokonać rozliczenia za pełne miesiące, bez częściowego 

rozliczenia opłat w sytuacji, gdyby uchwała weszła w życie w trakcie miesiąca. 
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