UCHWAŁA NR XIX/98/2015
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz częściowych zwolenieniach z opłaty za
gospdodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 6k ust. 1 pkt.1 , ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 6j
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, Dz. U. z 2015 poz.
87, 122, 1688, 1793) 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, w wysokości 11,50 zł
miesięcznie na jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości
22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
§ 3.
1. Zwalnia się częściowo z opłaty, o której mowa w § 2 ust 1 i 2 niniejszej uchwały, rodziny
wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2014 poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359), które posiadają Kartę Dużej Rodziny na
terenie gminy Kłodawa.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 ustala się na poziomie 50%.
§ 4.
1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, z zastrzeżeniem § 3, 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.
§ 5.
Traci moc uchwała nr XL/244/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 2892).
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§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 7.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Siwiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/98/2015
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy gminy Kłodawa zostali objęci zorganizowanym systemem
odbierania odpadów komunalnych. System ten wynika ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. W Uchwale Rady Miejskiej w Kłodawie nr XL/244/2013 z dnia
27 marca 2013 r jako metodę najbardziej akceptowalną społecznie i zgodną z zasadą „
zanieczyszczający płaci” przyjęto metodę opłaty od liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość. W podejmowanej uchwale również planuje się przyjąć tą metodę. 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. Jako główne
czynniki
kosztotwórcze
należy
uznać
-zmieniające sie zasady odbioru odpadów komunalnych, które nakazują odbiór zmieszanych
odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w okresie od kwietnia
do października, nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej w mieście.
- zmiany stawki opłat za unieszkodliwienie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych mieszczącej sie w Miejskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi
w Koninie.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ma obowiązek ustalić
stawki, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny i nieselektywny. W projekcie uchwały
uwzględniono wymogi ustawowe, proponując podwyższenie stawek opłaty, jeśli odpady zbierane
są w sposób nieselektywny. Zastosowanie różnych 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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