UCHWAŁA NR XL/244/2013
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r Dz. U.. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, Dz. U. z 2009 r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr
106 poz. 675; Nr 40 poz. 230; Nr 117 poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113; Nr, 217 poz. 1281; Nr,
149 poz. 887 oraz z 2012r. poz. 567, Dz. U z 2013 r. poz. 153 / oraz art6k w związku z art. 6j ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2012 r. poz.
391, poz. 951, Dz. U. z 2013r poz. 21, poz. 228/ Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów posesji
zamieszkałych zgodnie z art. 6j. ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
§ 2.
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób
nieselektywny, w wysokości 17,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób
selektywny, w wysokości 8,50 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
§ 3.
1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub 2 niniejszej uchwały.
2. Ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
3. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 2 określa odrębna uchwała.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz na stronie
internetowej gminy.
§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku.
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Przewodniczący Rady
Miejskiej
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/244/2013
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 27 marca 2013 r.
Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy gminy Kłodawa zostaną objęci zorganizowanym systemem odbierania
odpadów komunalnych. System ten wynika ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012r. poz. 391) zobligowała Gminy do podjęcia uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz ustalenia stawki
takiej opłaty Zgodnie z art. 6j.ust.1 i 2 gmina ma do wyboru jedną z 4 metod wskazanych w ustawie do
naliczania
tej
opłaty
tj.:
1)
od
liczby
mieszkańców
zamieszkujących
daną
nieruchomość,
2)
od
ilości
zużytej
wody
z danej
nieruchomości,
3)
od
powierzchni
lokalu
mieszkalnego,
4)
od
gospodarstwa
domowego.
Nowelizacja z dnia 6 marca 2013 roku do ustawy, umożliwia łączenie ww. metod.
Żadna z ww. podanych metod nie jest doskonała - każda ma wady, które rzutują na koszty wdrożenia
i prowadzenia systemu gospodarowania odpadami. W miesiącach grudzień 2012 i styczeń 2013 roku, została
przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców gminy Kłodawa. Do dnia 16 stycznia 2013 roku złożonych
zostało
łącznie
154
ankiet.
Wyniki
ankiety
przedstawiają
się
następująco:
od
ilości
mieszkańców
zamieszkujących
daną
nieruchomość
za
56%,
od
gospodarstwa
domowego
za
31%
od
ilości
zużytej
wody
z danej
nieruchomości
za
12%
od
powierzchni
lokalu
mieszkalnego
za
1%
Z analizy wyników ankiety, dyskusji, publikacji prasowych dotyczących wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami oraz podejmowanych przez różne gminy uchwał w sprawie wyboru metody
obliczenia opłaty, jako najbardziej akceptowalne społecznie uznano dwie metody ustalania opłaty od ilości
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz od gospodarstwa domowego. W projekcie uchwały jako
metodę ustalenia opłaty przyjęto metodę opłaty od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Metoda
ta jest najbardziej akceptowalna społecznie i jest zgodna z zasadą „ zanieczyszczający płaci”. Ponadto ilość
odpadów wytwarzanych jest zależna od liczby osób je wytwarzających. Przy ustaleniu stawki opłaty wzięto
pod uwagę liczbę mieszkańców na terenie gminy Kłodawa, ilości wytwarzanych odpadów oraz szacowane
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach rada gminy ma obowiązek ustalić niższe stawki, jeżeli odpady są zbierane
w sposób selektywny. W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując obniżenie stawek
opłaty, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny. Zastosowanie niższych stawek stanowi istotną zachętę
dla mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów, co pozwoli na zrealizowanie obowiązku
osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku.
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